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1.Обща част 
Екологичната оценка на ОУП на община Марица е разработена от екип от 

регистрирани експерти по реда на чл.83 ал.9 от ЗООС,като са ползвани и други експерти 
и консултанти,имащи отношение към проблематиката. 
  

1.1.Цел на екологичната оценка 
Основна цел на екологичната оценка,представена в този доклад, е да допринесе за 

интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на Общия 
устройствен план на община Марица и да осигури по-високо ниво на защита на околната 
среда и постигане на устойчиво развитие в България. 

 
1.2.Обхват на ЕО – структура и съдържание 
Екологичната оценка е разработена съгласно Европейската директива 2001/42ЕС 

за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда/ 
наричана още директивата за стратегическата екологична оценка/ и нейното 
транспониране в българското законодателство с Наредба за условията и реда за 
извършване на екологична оценка на планове и програми /ДВ. бр.3/2006г./ Директивата 
има за цел да осигури високо ниво на защита на околната среда и да допринесе за 
интегрирането на екологичните съображения в разработването на планове и програми 
с цел насърчаване на устойчивото развитие /член 1 на директивата/. 

Основен елемент в Директивата,необходим за извършване на стратегическа ЕО 
е определянето на обхвата /чл.3/,който има за цел да определи географския 
район,съответния период от време,който се отнася до тенденциите и влиянието и 
свързаните с тях екологични въпроси,които трябва да се вземат предвид в рамките на 
стратегическата екологична оценка.Освен това се определя методът на оценка и 
оценка на разумни алтернативи.Според Директивата и НУРИЕО трябва да бъдат 
направени консултации във връзка с обхвата на доклада с компетентния орган в 
областта на ОС – РИОСВ Пловдив.Обхватът на ЕО определя основните насоки при 
изготвянето на настоящия доклад. 

Географският обхват на ОУП на община Марица е територията на общината. 
ОУП на община Марица се изработва в две фази – предварителен и окончателен 

проект.ЕО се изработва във фаза Предварителен проект. 
Обхватът на ЕО е определен въз основа на направените консултации със 

специализирания орган по ОС – РИОСВ Пловдив.Съгласно изискванията на компетентния 
орган /Решение № ОВОС-419/27.08.2009г./ съдържанието на ЕО е съобразено с 
изискванията на чл.86, ал.3 от ЗООС. 

В съответствие с тези изисквания ЕО обхваща единадесет раздела и приложения. 
Самостоятелни приложения към доклада са : нетехническо резюме, съгласно 

чл.17,ал.3 на Наредба за  условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 
и програми и Оценка на степента на въздействие на ОУП върху защитените зони 
попадащи в териториалния му обхват, а именно: 

- “Оризища Цалапица” код BG0002086 – включена в списъка на защитените зони за 
опазване на дивите птици приет с Решение № 122/02.03.2007г. на МС, обявена със 
Заповед №РД-368/16.06.08г. на МОСВ (ДВ. бр.56/2008г.) 

- “Марица Пловдив” код BG0002087 – включена в списъка на защитените зони за 
опазване на дивите птици приет с Решение № 122/02.03.2007г. на МС (ДВ. бр.21/2007г.), 
обявена със Заповед №РД-836/17.11.08г. на МОСВ (ДВ. бр.108/2008г.) 
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- “Рибарници Пловдив” код BG0002016 – включена в списъка на защитените зони 
за опазване на дивите птици, приет с Решение № 122/02.03.2007г. на МС (ДВ. 
бр.21/2007г.), обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009г. на МОСВ (ДВ. бр.65/2009г.) 

- “Река Пясъчник” код BG0000444 – включена в списъка на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение № 
122/02.03.2007г. на МС (ДВ. бр.21/2007г.) 

- “Река Марица” код BG0000578 – включена в списъка на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение № 
122/02.03.2007г. на МС (ДВ. бр.21/2007г.) 

- “Река Стряма” код BG0000429 – включена в списъка на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение № 
122/02.03.2007г. на МС (ДВ. бр.21/2007г.) 

- “Трилистник” код BG0000289 – включена в списъка на защитените зони за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение № 
122/02.03.2007г. на МС (ДВ. бр.21/2007г.) 
 

1.3.Метод на оценка 
Екологичната оценка е извършена в съответствие с изискванията на Директива 

2001/42/ЕС на Европейския парламент от м.юни 2001г. за оценка на ефекта от планове и 
програми върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми(ДВ.бр.03/2008г.) 
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2. Описание на основните цели на ОУП и връзката му с други планове и програми 
2.1. Основание за разработване на ОУП 

 Общият устройствен план на общ. Марица се разработва от “ЕРТАКОНСУЛТ” 
ЕООД след спечелен конкурс  - търг за концепция на ОУП на общ. Марица. 

Изработването на ОУП е съобразено с изискванията на планово задание; Закон за 
устройство на територията; Наредба №7/2003 на МРРБ за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба №8/2007 
за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; всички нормативни 
документи в областта на устройственото планиране, проектирането и 
строителството, както и в областта на околната среда. 

 
2.2. Цел и задачи на ОУП на община Марица 
Основна цел на Общия устройствен план на община Марица е осигуряване на 

оптимални условия за социално и пространствено развитие, в нейните 
административно-териториални граници, на базата на концепцията ПУЛСАР 
/пулсиращи урбанистично-ландщафтни структурни ареали на равновесие/ основаваща 
се на ясни принципи и закономерности, като се създаде качествено нова структура и 
среда за живот на населението на общината в близка и по-далечна перспектива. 

Тази цел ще бъде постигната в съответствие с: 

• Отчитането на местните човешки и природни ресурси и тяхното максимално 
ефективно и разумно взаимодействие и използване; 

• Отчитане на благоприятните и неблагоприятни въздействия на външни 
фактори на различни равнища – локално, регионално, национално, европейско и 
светновно; 

• Ефективна интеграция за постигане на съвместни цели със съседните общини, 
при отчитане на взаимните интереси; 

• Регионалната политика на Европейския съюз, с оглед постигането на 
устойчивост на урбанистично-ландшафтни ареали на растеж, в който попада и община 
Марица; 

• Националната стратегия за регионално развитие на Република България за 
периода 2005 – 2015 г. и моделите за концентриране на социални и икономически 
активности – „европолиси” и национални центрове за растеж и развитие, които за 
България са три – София, Пловдив и Варна; 

• Стратегията за развитие на област Пловдив, която като основен програмен 
документ определя дългосрочни цели и приоритети на областната политика за 
развитие и устройство в съответствие с приоритетите на по-горните равнища, 
както и с нейните специфични цели за повишаване конкурентноспособността на 
икономиката, чрез ефективно използване на човешките и природни ресурси и чрез 
въвеждането на иновативни практики;  

• Общинският план за развитие на община Марица за периода 2005 – 2015, който 
като средносрочен планов документ, отчитайки целите и приоритетите на 
кохезионната политика на Европейския съюз, се основава на следните принципи: 

– партньорство, публичност и прозрачност при осъществяването на 
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката; 

– концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие; 
– допълване на финансирането от национални публични източници при 

съвместно финансиране с други източници; 
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– междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 
процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 
наблюдението и оценката; 

– съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и 
действия на национално и регионално равнище. 

Задачите, които трябва да бъдат постигнати, с оглед на основната цел на плана 
са: 

• развитие и усъвършенстване на средата за обитаване, съобразена с местните 
практики и търсене на нови форми; 

• развитие и усъвършенстване на производствената инфраструктура и 
структура, в нейните два основни отрасъла – земеделие и промишленост, чрез 
осигуряване на необходимите за целта функционално-пространствени условия, с оглед 
на възможностите за ефективна интеграция и въвеждането и прилагането на 
иновативни практики и дейности; 

• развитие и усъвършенстване на социалната инфраструктура и структура, в 
нейните разнообразни форми, като се търсят възможности за широко прилагане на 
публично-частното пространство; 

• развитие и усъвършенстване на рекреативната инфраструктура и структура, 
като се използват наличните екоресурси и се създадат нови такива, в цялото 
пространство на общината; 

• да се доразвие и изгради благоустройствената инфраструктура и структура, с 
оглед изискванията за максимална хигиена на бита и живота; 

• да се доразвие и изгради пътната и железопътната инфраструктура и 
структура на общината, особено в частта на общинската такава; 

• да се създадат благоприятни условия за привличане на чужди инвестиции чрез 
подходяща структурно-функционална организация на пространството на общината; 

• да се осигурят оптимални екологични условия с оглед съхраняване на 
биоразнообразието с растителен и животински характер; 

• да се доразвие концепцията ПУЛСАР в нейните позитивни аспекти и като 
пример за добри урбанистични практики, не само в национален, но и в европейски 
аспект.  
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2.3. Връзки с други планове и програми 
Общия устройствен план на общ. Марица е разработен с вижданията, насоките и 

концепциите с редица национални стратегии планове и програми и е във взаимовръзка и 
съподчинение с РУС в сферата на интеркомуналната интеграция и териториално 
урбанистична структура, което е гаранция за устойчивостта на плана във времето и 
пространството. 

ОУП на общ. Марица има връзка със следните планове и програми: 
 
 „Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015г.” е 
основния документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети на регионалната 
политика на страната.Националната стратегия за регионално развитие ще се 
изпълнява в съответствие с основните принципи  на регионалната политика на 
ЕС.Определяйки стратегическите насоки на политиката за регионално развитие , 
трасира подхода от горе надолу и по този начин става ориентир за областните 
стратегии за регионално развитие, общинските и регионални планове за развитие и 
Националната оперативна програма за регионално развитие. 
 Постигането на съгласуваност между целите на политиката за устройство на 
територията и тази за регионално развитие е задължително условие за динамичното, 
устойчиво и балансирано развитие на цялото национално пространство. 
 
 „Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране за периода 
2007-2013г.” 
 За целите на регионалното планиране със Закона за регионалното развитие на 
територията на Р.България са обособени шест района за планиране.Община Марица 
попада в обхвата на Южен централен район. 
 РПР за Южния централен район представлява основния планов документ, 
дефиниращ политиката за устойчиво социално - икономическо развитие на района за 
планиране в съответствие с целите и приоритетите на националната политика за 
териториално сближаване, чрез преодоляване на междурегионалните различия. 
 РПР е разработен за седемгодишен период 2007-2013г., като съвпада с периода на 
действие на Националния план за развитие, Националната оперативна програма за 
регионално развитие и общинските планове за развитие. 
 В РПР на Южния централен район териториално - урбанистичната структура и 
селищна мрежа се предвижда да става на базата на модерни подходи за стимулиране на 
положителните тенденции и съвременните схващания за посоките на урбанистичното 
развитие, балансирано развитие на селищната мрежа , основаващо се на максимална 
достъпност до центровете в системата. 
 
 „Стратегия за развитие на област Пловдив 2005-5015г.” 
 Стратегията за развитие на Пловдивска област е основен документ, който 
определя дългосрочните цели и приоритети на областна политика за развитие и 
устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-
високите нива, Националната стратегия за регионално развитие и Регионалния план за 
развитие на Южен централен район, с политиките и ресурсите на общинско 
ниво.Областната стратегия има интегрален характер, който обхваща създаването на 
условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея.По 
същество тя е основен ориентир за общинските планове за развитие, източник на идеи 
и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях. 
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 Визията, стратегическите цели, приоритетите и мерките за развитие на 
област Пловдив са изведени на базата на данни за социално-икономическото развитие, 
стратегическите цели и приоритети на Национална стратегия за регионално развитие 
и предварителните приоритети на секторните оперативни програми. 
 В областната стратегия се определя  и визията на Област Пловдив: област с 
устойчиво социално-икономическо развитие на основата на местни ресурси и 
традиционни културно-исторически дейности, предпочитано място за  живот и 
работа, с европейски стандарт на живот, осигурен от конкурентноспособна икономика. 
 
 „Общински планове на развитие на общ.Марица за периода 2007-2015г.; 
съвместен проект м/у общините „Марица”, „Родопи”, „Пловдив”, „Куклен”, 
„Асеновград”, „Садово”, „Раковски”, „Калояново” 
  ОУП създава условия за реализиране на приоритетите за развитие на 
конкурентоспособна местна икономика, опазване на околната среда; развитие на 
човешките ресурси и по-висок жизнен стандарт.Създава условия за устойчиво развитие 
на Общината. 
 
 „Програма за опазване на околната среда в община Марица” 
 Чрез ОУП се очаква позитивен ефект и допълване дейностите по оперативна 
програма околна среда, посредством създаване на условия за привеждане на Общината в 
съответствие с изискванията на ЕС по отношение на опазване на околната среда. 



 
 

                                                                                                                 10 

3. Текущо състояние на компонентите и факторите на околната среда и 
тяхното евентуално развитие без прилагането на ОУП 

3.1. Анализ на съществуващото състояние на компонентите и факторите на 
околната среда 

3.1.1. Атмосферен въздух 
3.1.1.1. Оценка на качествата на атмосферния въздух по налични данни 
Районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух са 

определени от РИОСВ – Пловдив в съответствие с изискванията на Наредба N:7 към 
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) ДВ бр. 45/99 год. 

-   по чл.30 ал.1 т.3: райони, в които нивата на един или няколко замърсители е 
между съответните горни и долни оценъчни прагове. 

Тук попада  Район N:30 – Марица  с  териториален обхват:  Община Марица, който 
не разполага със стационарни пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух 
(СПККАВ). Оценката на замърсяването може да се извърши чрез данни от 
инструментални измервания на емисиите на вредни вещества, изхвърляни от точкови 
източници в атмосферния въздух, както и от експертна оценка на база статистически 
и теоретични разчети.  

С писмо-отговор на запитване на община Марица вх. № 1273/20.05.2009 г. 
/приложение 1.4.2.2-2/ РИОСВ информира, че „на този етап не са провеждани имисионни 
измервания на територията на общината, както и че не се разполага с данни от 
подобен род измервания. 

На територията на община Марица РИОСВ-Пловдив контролира следните 
източници на емисии в атмосферния въздух: 

- „Млечни продукти” ООД – с. Маноле; 
- „Хауълд индъстриал системс” ООД – с. Войводиново; 
- „Булсафил” ЕООД; 
- „Ахира” АД – с. Рогош; 
- „Либхер” ЕООД – с. Радиново; 
- „Агри България” ЕООД – с. Радиново; 
- „Булборг” АД – с. Труд. 

 По експертна оценка от наблюдения на РИОСВ през зимния период, от 
интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор при 
определени метеорологични условия /напр. безветрия/, се натрупват замърсители в 
приземния слой. През летните месеци замърсяванията са главно от прах и неприятни 
миризми, породени от състоянието на инфраструктурата /липса на канализации и 
неподдържани пътни артерии/, сметища, отглеждане на различни видове животни в 
нерегламентирани количества вътре в населените места, както и използването на 
естествени и изкуствени торове в интензивно развитите селскостопански райони. 
Това води до допълнително замърсяване на атмосферния въздух с летливи органични 
съединения /ЛОС/, метан и амоняк. Количествата на тези замърсители могат да се 
установят теоретично при условия, че общината има или набави и предостави в 
Програмата за информация количествата обработваеми земеделски земи /наторявани и 
не/, както и броя на отглежданите животни по видове” 

В структурата на промишлеността на община Марица не влизат основни 
производства на металургията, тежката химическа промишленост, фармацевтичната 
промишленост и тежкото машиностроене, които по принцип предполагат високи нива 
на замърсяването на атмосферния въздух. 
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Тази структура на промишлеността не предполага и голямо разнообразие от 
замърсители. В основни линии, замърсителите от промишлеността в района са, както 
споменахме и по-горе, основно от различните горивни процеси, съпровождащи 
производствата и общ суспендиран прах. 

 

• Фактори, влияещи върху състоянието на атмесферния въздух 
 Върху нивото на емисиите вредни вещества отделяни в атмосферния въздух на 
територията на община Марица влияят редица фактори, които могат да бъдат 
систематизирани най-общо, както е показано на схемата по-долу.  
 Тези фактори предпоставят и реализират в една или друга степен въздействие 
върху въздуха, а оттам – върху останалите компоненти на околната среда и човека. 
 Съотнасянето между тях може да се види от схематичното им представяне. 
 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Климатични и метеорологични фактори 

Статични фактори 

↓ 
 

ПРОЦЕСИ 

Динамични фактори 

Генериране на отпадъчни газове 

Разсейване на вредни вещества 

↓ 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Замърсяване на атмосферата 
Въздействие върху околната среда и човека 

 

 

 

I. Предпоставки 
Предпоставките са онези фактори, които съществуват независимо от 

състоянието на атмосферния въздух, но предпоставят неговото замърсяване, респ. 
самопречистване, вследствие на протичащите процеси. Те се обуславят от: 

а/ климатични и метеорологични фактори 
Климатичните и метеорологични фактори влизат в групата на динамичните 

фактори, предпоставящи разсейването на замърсителите изпускани в атмосферата от 
различните антропогенни и неантропогенни източници. 



 
 

                                                                                                                 12 

По принцип разсейването на вредните вещества е в пряка зависимост от 
следните метеорологични параметри: 

→ скорост и посока на вятъра 
→ клас на устойчивост на атмосферата 
→ височина на смесване 
→ температури 
→ температурни инверсии 
→ валежи /сорбция на замърсителите/ 
Метеорологичните условия на територията на община Марица предпоставят 

средни условия за разсейване. Тихото време е 46,5 %, т.е. около половината от времето 
през годината. Средната скорост на вятъра е сравнително ниска – под 2 m/s, което 
предполага сравнително слаба турбуленция на въздушните маси, а оттам – слабо 
разсейване на замърсителите в атмосферата. Основния пренос на въздушни маси става 
от запад на изток  /45,1 % от времето през годината/ и от изток на запад /25,5 %/. 

Температурните инверсии са често явление -  средногодишният брой на 
приземните температурни инверсии за района  е 81%. По принцип, в близост до речни 
басейни се създават добри условия за възникване на температурни инверсии, които 
предизвикват задържане за по-продължително време на замърсителите в приземния 
слой. Тези инверсии са характерни най-вече за случаите на безветрие /”тихо време”/, 
когато скоростта на вятъра е под 1 m/s. 

За оценка на възможното замърсяване на атмосферния въздух се използва 
понятието „потенциал на замърсяване”, който е функция от метеорологичните и 
топографски параметри. За висок потенциал на замърсяване говорим, когато често 
настъпват метеорологични условия, способстващи за натрупване на замърсителите в 
приземния въздушен слой. При нисък потенциал метеорологичните условия не 
благоприятстват създаване на високи приземни концентрации.  

Въз основа на скоростта на вятъра се различават 4 степени на потенциал на 
замърсяване: 

I- нисък потенциал - 0 – 25 % от случаите с вятър при скорост под 1 m/s. 
II- нисък потенциал - 26 – 50 % от случаите с вятър при скорост под 1 m/s. 
III- висок потенциал - 51 – 75 % от случаите с вятър при скорост под 1 m/s. 
IV- висок потенциал - 76 – 100 % от случаите с вятър при скорост под 1 m/s. 
 
За община Марица средногодишният потенциал на замърсяване е II-ра степен – 

нисък потенциал, но за месеците от септември до януари включително той е по-висок – 
III-та степен. 

В заключение може да се каже, че в хигиенен аспект общо взето климатът на 
територията на община Марица е благоприятен с положително екологично влияние на: 

- влажност на въздуха / не стимулира вторични химични реакции/; 
- термичните условия / не стимулират вторични химични реакции/; 
- дни с мъгли – 33 дни средно годишшно – със средни възможности за задържане на 

вредности във въздуха; 
- скорост и посока на вятъра – стимулира в малка степен разсейването на 

вредностите, като с най-малка честота са южните ветрове /4,6 %/, от които може да 
се очаква пренос на замърсители от крупни промишлени обекти на територията на 
Пловдив /КЦМ/. 

Б) Статични фактори 
Статичните фактори не се променят или слабо се променят с течение на 

времето, но играят съществена роля. Основните статични фактори са: 



 

13                                                                                                                

- релеф на района; 
- селищна мрежа; 
- пътна мрежа; 
- структура на промишлеността; 
- структура на енергетиката; 
- градоустройствени и селищноустройствени решения; 
- петролни бази и бензиностанции – местоположение и обем на складовите 

резервоари; 
- железопътна мрежа; 
- размер на горските масиви и зелените площи. 
Релефът на община Марица е равнинен със средна надморска височинаоколо 170 m. 

 
- Климатични и метеорологични фактори 
Климатичните и метеорологични фактори влизат в групата на динамичните 

фактори, предпоставящи разсейването на замърсителите изпускани в атмосферата от 
различните антропогенни и неантропогенни източници. 

Определящи фактори за климата са температурата, влажността на въздуха, 
валежите, посоката и силата на ветровете. 
  
 Температура 
 Община Марица е част от Среднотракийската низина и има преходно-континета-
лен климат със средиземноморско влияние – мек, с кратка зима и продължителна топла 
есен. Само през м. януари са отчетени средни минусови температури малко под 0оС. 
 

 
Таблица 3.1-1 

 
Средна месечна и годишна температура на въздуха /Кл.спр. т.3/ 

 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Пловдив-1 -0,4 2,2 6,0 12,2 17,2 20,9 23,2 22,7 18,3 12,6 7,4 2,2 12,0 

 
  Периодът на замръзване на почвата е кратък, при нахлуването на студен 
континентален въздух. На таблица 3.1-2 са представени данни за температурата на 
почвата в дълбочина от 2 до 20 cm за станция Пловдив. 
 

Таблица 3.1-2 
 

Средна месечна и годишна температура на почвата за ст. Пловдив 
 

Дълбочина 
(cm) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

2 1,5 3,1 7,6 14,1 19,9 23,5 25,8 26,1 20,8 14,0 8,5 3,6 14,0 

5 1,8 3,1 7,5 14,1 19,7 23,3 25,5 25,3 20,8 14,4 8,8 3,8 14,0 

10 1,9 3,1 7,3 13,5 18,9 22,6 24,8 24,5 20,5 14,4 8,8 3,8 13,6 

20 2,7 3,3 7,2 13,0 18,5 21,8 23,4 23,9 20,3 14,4 9,3 4,6 13,6 

 
Таблица 3.1-3 

Дати на последния пролетен и първия есенен мраз и средна продължителност на 
свободното от мраз време  (дни) 
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Станция 

 
Последен мраз - дати 

 
Първи мраз - дати 

Дни 
своб 
от 

мраз Най-ранна средна Най-късна Най-ранна средна Най-късна 

Пловдив-1 4.III 6.IV 5.V 12.X 31.X 30.XI 207 

Пловдив-2 12.III 2.IV 14.IV 30.IX 1.XI 24.XI 212 

Пловдив-3 12.III 1.IV 21.IV 13.X 9.XI 27.XI 221 

 
 Продължителният вегетационен период на растенията без мраз е предпоставка 
за отглеждане на голям брой култури и интензивно развитие на земеделието в района 
на община Марица. 
 
 Валежи 
 Валежите са едни от най-ниските измерени средногодишни суми за Южна 
България. В общинския план за развитие е посочено годишно количество на валежите от 
495  l/m2. В т.3 на Климатичен справочник на България за общини , съседни на община 
Марица, са посочени валежни количества, представени в таблица  3.1-4 

 
 
 
 
 

Таблица 3.1-4 
Средна месечна, годишна и сезонна сума на валежите (mm) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Садово 42 35 38 45 61 68 48 31 36 43 52 52 551 

Зима Пролет Лято Есен  

128 144 148 131 

Пловдив 42 32 38 45 65 63 49 31 35 43 47 49 540 

Зима Пролет Лято Есен  

123 149 144 124 

Кричим 46 35 39 46 72 64 46 36 37 42 48 45 556 

Зима Пролет Лято Есен  

126 157 146 127 

Съединение 43 36 37 43 54 60 50 34 35 39 50 48 529 

Зима Пролет Лято Есен  

126 135 144 124 

 
Валежните максимуми за ст. Пловдив са два – през май и юни, а валежните 

минимуми са също  два – през февруари и август. 
 

Снежна покривка 
По данни на метеорологичната станция, цитирани в ОПР, най-рано сняг е падал 

през втората половина на ноември и се е задържал най-късно до втората половина на 
март. Снежната покривка е тънка – около 10 cm и се задържа 13 – 14 дни /12 – 13 cm/, а 
продължителността на снежния период е средно около 50 дни, като най-малко е през 
втората десетдневка на ноември и третата десетдневка на януари. 

Данните от климатичния справочник на България /т.2/ са близки и сочат, че в 
района не се наблюдава снежна покривка над 10 cm. 
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Таблица 3.1-5 
Месечен брой на дни с височина на снежната покривка ≥ 10; ≥ 20;≥50 cm 

Станция ≥ 10 cm ≥ 20 cm ≥50 cm 

ХII I II III XII I II III XII I-II III 

Садово 3 7 - - - - - - - - - 

Пловдив 3 6 4 - - - - - - - - 

 
 Средна  месечна и годишна облачност 
 Атмосферната континентална циркулация и свързаната с нея малка облачност 
през лятото / от 2,7 до 4,8 бала – таблица 1.4-6/ спомагат за повишаване на 
температур-ните разлики между лято и зима /средната амплитуда на въздуха е 11оС/. 
За община Марица високите летни температури, в съчетание с безвалежно време са 
неблагоприят-ни. Средногодишният брой на приземните температурни инверсии е 81%, 
което е неблагоприятен фактор, възпрепятствящ разсейването на вредните 
вещества емитирани от транспорта, битовия и промишления сектор. 
                                                                                                                               Таблица 3.1-6 

Средна месечна и годишна обща облачност /бала/  
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Садово 6,7 6,1 6,0 5,4 5,1 4,4 3,1 2,7 3,2 4,9 6,6 6,7 5,1 

Пловдив-1 6,9 6,5 6,2 5,5 5,5 4,8 3,5 2,9 3,5 5,0 6,7 7,0 5,3 

 Мъгли 
 Облачността и мъглите са свързани с процесите на кондензация в атмосферата. 
Най-голям е броят на дните с мъгла през месеците ноември, декември и януари. 
Броят на дните с мъгли е представен на таблица 3.1-7. 

Таблица 3.1-7 
Брой на дни с мъгла 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Пловдив 6,7 4,3 2,5 0,7 0,5 0,2 0,0 0,2 0,6 3,1 6,1 8,3 33,3 

Садово 6,4 4,4 2,1 0,8 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 2,5 6,4 7,7 31,2 

 
Дните с мъгла са неблагоприятни по отношение задържането на вредни 

вещества в приземния атмосферен слой, както и за транспортното движение на 
територията на общината – автомобилно, железопътно и въздушно, тъй като 
намалената видимост е предпоставка за инциденти.  

  
Влажност на въздуха  
Средномесечната относителна влажност на въздуха в района е сравнително 

ниска, като по-висока влажност има предимно през есента и зимата – 10% от влажните 
дни в годината. 
 

Таблица 3.1-8 
Средна месечна и годишна относителна влажност на въздуха (%) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Пловдив 83 78 74 68 69 65 58 58 65 74 83 85 72 

Садово 84 81 74 68 69 67 62 62 69 77 84 86 73 

  
 Величината на изпарението е в пряка връзка с останалите климатични фактори и 
най-вече с температурата и дефицита на влажност. Изпарението в района има високи 
стойности, съизмерими с тези на падлите валежи. 
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Ветрове  
Основен фактор за формиране на климатичната обстановка са и ветровете. 

Тяхното значение е двупосочно – положително за разсейване на емисиите (прахови, 
газови и аерозолни) и отрицателно – по отношение възбуждане на вторични емисии 
(обикновено прахови). В района на Пловдив преобладават западните (45,1 %) и 
източните (25,5 %) ветрове предвид оградеността на Тракийската равнина от север и 
юг с планини. Те именно са с определящо значение за разсейване на замърсителите в 
атмосферата. 

На таблица 3.1 – 9   са представени преобладаващите скорости на ветровете за 
района. 

Таблица 3.1 - 9 
Средна месечна и годишна скорост  на ветровете (m/s) в района 

Станция І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

Садово 1,3 1,6 1,4 1,6 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 1,0 1,1 1,2 
Пловдив-1 1,9 2,4 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,4 1,3 1,5 1,7 1,8 

 
Средните скорости на вятъра и средния процент на тихо  време (скорост на 

вятъра под 0,5 m/s  -  46,5 % за Пловдив през годината) са благоприятен фактор за 
очистване на въздуха посредством дифузия на замърсителите. 

Тези данни са в пряка зависимост с възможността за бързо разсейване на ЕВВ, 
емитирани от производствените процеси.  

 

Таблица 3.1 – 10 

Честота на вятъра по посока (%) и тихо (%) - станция Пловдив (1) 
 

 

Фиг. 3.1 – 1. Роза на ветровете за ст. Пловдив (1) 
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В заключение може да се каже, че в хигиенен аспект климатът на територията на 
община Марица влияе на чистотата на атмосферния въздух по следния начин: 

- влажността на въздуха е средна и не стимулира вторични химични реакции ; 
- Термичните условия имат съществено значение, тъй като от температурния 

градиент на отпадните газове и атмосферния въздух, както и от скоростта на 
газовете напускащи източника и от скоростта на вятъра се определят параметрите 
на разсейването на газовете. Колкото те са по-високи, толкова по-добро разсейване 
може да се очаква. Неблагоприятни по отношение на локалните малки промишлени 
източници и на изгорелите газове са топлите периоди на годината, които пък се 
явяват благоприятен фактор за намалено потребление на твърди горива от битовия 
сектор и по този начин се намаляват емисиите от горива за бита.  

- Приземните температурни инверсии, характерни за зимните безветрени нощи, 
създават условия за задържане на вредностите в приземния слой и възпрепятстване 
процесите на разсейване;  средно годишно дните с мъгли са 33 – със средни възможности 
за задържане на вредности във въздуха; вертикалната мощност на инверсиите е от 100 
до 200-300 m. 

- скорост и посока на вятъра – общинската територия се характеризира с ниска 
скорост на ветровете, което предполага ниско нива на турбуленция и не особено добри 
условия за разсейване на атмосферните замърсители. Благоприятен фактор е, че с най-
малка честота са южните ветрове /4,6 %/, от които може да се очаква пренос на 
замърсители от крупни промишлени обекти на територията на Пловдив /КЦМ/.  

Класът на устойчивост може да се определи средно годишно като неутрална 
устойчивост, която се характеризира с умерена слънчева радиация, слаба облачност  и 
средна скорост на вятъра над 2 m/s. Неблагоприятни остават периодите на безветрие 
/46,5 % тихо време годишно/, при които се затруднява разсейването на евентуалните 
вредни вещества. Средногодишната височина на смесване при скорост на вятъра от 2,5 
m/s е 800 m, като при безветрие тя може да падне до 100 m и тази величина е най-
ефективна за разсейването. 

 
3.1.1.2.  Определяне на антропогенното състояние на въздушния басейн  
На територията на община Марица не съществуват рискови източници на 

замърсяване, които да я превърнат по националната класификация в „гореща точка”. 
Това се дължи на факта, че в района преобладава обработваемата земеделска земя 
/83,7%/ и земеделието е много добре развито. В района има развита транспортна 
мрежа, която, наред с близостта до големия център на обладтта – гр. Пловдив, създава 
условия за развитие на малки и средни предприятия и обекти – над 600 за цялата 
община, от които само 20 – 25 %” са в сферата на промишлеността. 
 
 
 

Инвентаризация на източниците на замърсяване на атмосферния въздух 
Замърсяването на атмосферния въздух е следствие от 3 основни фактора: 
а/ транспорт – линейни източници на замърсяване 
б/ промишленост – статични източници на замърсяване и 
в/ битови отоплителни източници – твърди, течни и газови горива - статични 

източници на замърсяване. 
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а/ Транспорт 
а-1/ Пътната мрежа е система от линейни източници на замърсяване на 

атмосферния въздух.  
Автомобилният транспорт е неизбежен източник на емисии вредни вещества 

като: азотни и серни оксиди, летливи органични съединения, сажди, въглеводороди, 
въглероден оксид и др. 

Замърсяването на атмосферния въздух от автомобилния транспорт зависи 
много от състоянието на транспортната инфраструктура и натовареността на 
трафика. 

Общата дължина на пътната мрежа в община Марица е 160 km. Пътната 
транспортна мрежа основно е ориентирана към гр. Пловдив. Основно тя се състои от 
пътища на републиканската пътна мрежа, а именно: 

а/ автомагистрали -  АМ „Тракия”(А-1) с дължина 34 km е основна пътна връзка в 
южна България; магистралата преминава през средата на територията на община 
Марица с направление изток – запад. До настоящия етап на изграждане АМ „Тракия” е 
носител на международния трафик от Европа за Азия, свързвайки се с международния 
път Е-80 София – Свиленград.  

Транспортните връзки на територията с АМ „Тракия” се осъществяват пътни 
възли – общо 3 на брой: п.в.”Запада”, п.в.”Бенковски”, п.в. „Царацово”. 

б/ пътища I-ви клас – това е път I – 8 София – Пловдив – Свиленград с дължина 7 
km. Трасето на пътя преминава в най-южната част на землището на с. Костиево и е 
основна транспортна връзка на с. Костиево и с. Радиново с гр. Пловдив. 

в/ пътища  II-ри клас – с обща дължина 24 km  / път II-64 и  II-56 / . 
Път II-64 – Пловдив – Карлово осъществява транспортната връзка на с. Труд и с. 

Граф Игнатиево. 
Път II-56 – Пловдив – Брезово свързва с. Войводиново и с. Калековец. 
г/ пътища  III-ти клас – 4 броя с обща дължина 64 km. 
Път III-864 – околовръстен път на гр. Пловдив. В западната част на община 

Марица преминава през землищата на с. Костиево, с. Радиново и с. Царацово; в 
източната част – през землищата на с. Войводиново и с. Скутаре. Пътят служи главно 
за преразпределяне на траспортните потоци, както и за транзитни връзки от Смолян 
към АМ „Тракия”. 

Път III-1129 – Пловдив – Съединение. Обслужва с. Бенковски и с. Войсил. 
Път III-646 – Пловдив – пътен възел „Север” – Голям чардак. Обслужва с. Строево. 
Път III-805 – Пловдив – Шишманци. Обслужва с. Скутаре, с. Рогош, с. Маноле и с. 

Манолско Конаре. 
д/ общински пътища -  IV-ти клас – 7 броя с обща дължина 55 km. 
IV-80043 – връзка между път I-8 Пловдив – София и път III -1129 – Пловдив – 

Съединение. Обслужва с. Костиево, с. Радиново и с. Бенковски. 
IV-8045 – връзка между път III -1129 – Пловдив – Съединение и път III-646 – Пловдив 

– Голям чардак. Обслужва с. Царацово и с. Строево. 
IV- 56054 – връзка между път II-56 – Пловдив – Брезово и Ръжево Конаре. Обслужва 

с. Желязно, с. Крислово и с. Динк. 
IV-56048 – осъществява алтернативна връзка между път II-56 – Пловдив – Брезово 

и път IV- 56054 до с. Крислово. 
IV- 80505 – връзка на път III-805 – Пловдив – Шишманци със с. Трилистник от с. 

Рогош. 
IV- 80509 – връзка на път III-805 – Пловдив – Шишманци към гр.Раковски и път Път 

II-56. Обслужва с. Манолско Конаре и с. Ясно поле. 
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IV-64033 – връзка на път II-64 Пловдив – Карлово и път IV- 56054 –Войводиново - 
Ръжево Конаре при с. Динк. 

Транспортните връзки на територията с АМ „Тракия” се осъществяват пътни 
възли – общо 3 на брой: п.в.”Запада”, п.в.”Бенковски”, п.в. „Царацово”. 

Връзките с второкласните пътища са реализирани с 3 бр. Възли – П.в.”Север”, 
п.в.”Изток” и п.в. „Трилистник”. 

Пътната мрежа е ориентирана към гр. Пловдив, като почти всички пътища 
преминават през населените места, което е свързано с намаляване на скоростта на 
движение, създаване предпоставки за ПТП и затруднено обслужване на на прилежащите 
квартали от населеното място. Населението е експонирано както на ЕВВ емитирани от 
автотрафика, така и на прахови емисии вследствие неподдържане добра хигиена на 
пътното платно. 

Ширината на пътната настилка и габаритите на пътя варират в зависимост от 
класа и са в съответствие с изискванията на Наредба № 1/2000 г. за норми за 
проектиране на пътища и класификацията на Републиканската пътна мрежа. Броят на 
активните ленти варира от 4 до 2 също в зависимост от класа на пътя. Пътищата в 
общината са като цяло с малък надлъжен наклон, който не превишава 2 градуса и са със 
сравнително големи радиуси на хоризонталните криви. 

Състоянието на уличната мрежа в общината е средно и е предимно 
асфалтобетон, като част от трасетата са с паважна настилка – предимно в чертите 
на населените места. 

Автомобилните пътнически услуги са осигурени от всичките 19 бр. населени 
места на община Марица. За превоз на пътници освен леки автомобили се използват и 
малогабаритни автобуси до селата Труд, Калековец и Войводиново. 

На таблица 3.1.1.2-1 са дадени общинските пътища в община Марица към  
25.03.2008г. от  Дирекция УТЕС на Община Марица  с директор арх.О.Георгиев.  

Тяхната обща дължина е 48.749 km. 



 

Таблица 3.1.1.2-1 

Списък на общинските пътища на община „Марица” 
 

№ 
по 

ред 

 
Досега-шен 
вид на пътя 

 
Досега-шен 
№ на пътя 

 
Предло-жен 
№ на пътя 

 
Наименование на пътя 

 
Дъл-
жина 

 
 

(km) 

 
от km 
до km 

 
Габа-
рит 
Нас-

тилка 
(m) 

 

 
Габа-рит 

пътно 
платно 

(m) 
 
 

 
водо 
стоц

и 
 

(бр.) 

 
Мос-
тове 
(над-
лези) 
(бр.) 

 
Под-

порни 
стени 

 
(m) 

 

 
жп 

пре-лези 
 

(бр.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 IV 56048 PDV1150 /II-56, Раковски-Пловдив/ Калековец – 
Крислово / PDV1152 

2,500 0,000 
2,500 

6 8 1 1 - 0 

2 IV 64033, 
56054(1) 

PDV1152 /II-64/ Граф Игнатиево-Динк-Крислово-
Желязно-Войводиново/ PDV1191 

14,900 0,000 
14,900 

6 8 8 5 - 0 

3 IV 80043 PDV1153 /I-8, Пазарджик-Пловдив/ - Костиево-
Радиново-жп гара Бенковски-Бенковски /III-
805/ 

7,800 0,000 
7,800 

6 8 7 2 - 1 

4 IV 80045(1) PDV1154 /III-805, п.к. I-8 – Бенковски/ - граница 
общ.(Марица-Пловдив) -Пловдив 

2,183 0,000 
2,183 

6 8 2 - - 0 

5 IV 80049 PDV1156 /PDV1154, Бенковски-Пловдив/ - Царацово 1,250 0,000 
1,250 

6 8 2 1 - 1 

6 IV 80505 PDV1159 /III-565, Пловдив-Маноле/ Рогош - 
Трилистник 

3,250 0,000 
3,250 

6 8 2 1 - 1 

7 IV 80509(1) PDV1160 /III-565, Mаноле-Белозем/ Манолско Конаре-
Ясно поле 

3,100 0,000 
3,100 

6 8 2 1 - 0 

8 III 565 PDV1161 /II-56/ п.в.Рогош – граница общ.(Марица-
Пловдив) - Пловдив 

0,800 0,000 
0,800 

6 9 - - - 0 

9 II 56 PDV1191 /I-8/ Пловдив – граница общ.(Пловдив-
Марица) – Войводиново - /II-56/ 

5,566 2,368 
7,934 

7 10 1 - - 1 

10 IV 80047 PDV2155 /PDV1154, Бенковски-Пловдив/ - жп спирка 
Царацово 

0,750 0,000 
0,750 

6 8 - - - 0 

11 IV 80051 PDV2157 /III-805, Бенковски-Съединение/ Войсил-жп 
гара Бенковски / PDV1153 

2,350 0,000 
2,350 

6 8 1 - - 0 

12 IV 80503(1) PDV2158 /PDV1159, Рогош-Трилистник/ - жп гара 
Скутаре-Скутаре 

1,400 0,000 
1,400 

6 8 1 - - 0 

13   Няма номер “Път Индустриална зона Радиново” 2.2  7 10 2 - - 0 

14   PDV1160 сЯсно поле- гр.Раковски 0.7  7 10 1 - - 0 

    Всичко 48.749        
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От ЦЛПМ /Централна лаборатория “Пътища и мостове”/ е предоставена 

информация от преброителни пунктове през 2005 г., която е развита прогнозно до 2025 

г. /приложение 3.1.1.2-1/. Дадени са данни за преброителни пунктове намиращи се на 

територията на община Марица. В таблица № 3.1.1.2-1 са отбелязани най-близко 

намиращите се населени места до дадения преброителен пункт. 
 

Таблица № 3.1.1.2-2 
Преброителни пунктове на територията на община Марица 
 

Вид № Път Селища от община Марица наблизо 

ГПП 113 АМ”Тракия” Костиево – 100 m , Царацово – 50 m 

ДПП 2332 I-8 Царацово – 4 км. 

ГПП 69 II-56 Калековец и Стряма /по източната страна на селото/ 

ДПП 599 II-56 Войводиново на 500 м. 

ДПП 1045 II-64 Граф Игнатиево-по крайна западна улица на селото 

ГПП 20 II-64 Граф Игнатиево -  

ДПП 1830 III-565 Скутаре- по южната страна на селото 

ДПП 1831 III-565 Маноле и Манолско конаре – през селата 

 
Таблица 3.1.1.2-3 

Настояща и прогнозна интензивност на движението на територията на община 
Марица 

 
ГПП –113 Път № 1 – АМ „Тракия” km 107,658  От km 90,200 до km 126,281 

Година Леки BUS Л-тов. Ср-
тов. 

Т-тов. Т+Р Общо 
тов. 

МПС ЕЛА ОАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2005 8076 442 2036 1272 558 2824 6590 15208 26797 5595 

2009 9368 486 2362 1425 625 3276 7688 17542 30873 6456 

2010 9691 497 2443 1463 642 3389 7937 18125 31891 6671 

2015 11871 559 2993 1719 754 4152 9618 22048 38732 8117 

2019 14245 615 3592 1994 875 4982 11443 26303 46142 9683 

2020 14839 629 3741 2063 905 5190 11899 27367 47994 10075 

2024 17807 692 4489 2393 1050 6228 14160 32659 57199 12023 

2025 18549 708 4676 2476 1086 6488 14726 33983 59503 12511 

ДПП –2332 Път № I-8 – km 217,380  от  km 215,221 до km 218,914 

Година Леки BUS Л-тов. Ср-
тов. 

Т-тов. Т+Р Общо 
тов. 

МПС ЕЛА ОАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2005 6859 776 2667 1319 1225 1102 6313 13948 23078 3342 

2009 7545 869 2987 1477 1372 1234 7070 15484 25708 3743 

2010 7716 892 3067 1517 1409 1267 7260 15868 26366 3843 

2015 8873 1048 3604 1782 1656 1489 8531 18452 30788 4516 

2019 9938 1195 4109 2030 1838 1697 9725 20858 34921 5148 

2020 10204 1231 4235 2094 1946 1750 10025 21460 35956 5307 

2024 11428 1403 4828 2337 2218 1896 11428 24259 40784 6050 

2025 11735 1446 4970 2460 2387 2166 11779 24960 41992 6236 

ГПП – 69 път  II-56 – km 81,800  от  km 80,802 до km 90,065 

Година Леки BUS Л-тов. Ср-
тов. 

Т-тов. Т+Р Общо 
тов. 

МПС ЕЛА ОАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2005 4125 142 770 281 156 118 1325 5592 7307 419 

2009 4620 159 862 315 175 132 1484 6263 8184 470 

2010 4744 163 886 323 179 136 1524 6431 8404 482 

2015 5574 192 1041 380 210 160 1791 7557 9876 567 

2019 6354 219 1187 439 239 182 2041 8614 11256 645 

2020 6549 226 1223 446 247 188 2104 8879 11604 667 

2024 7466 258 1394 508 282 214 2398 10122 13228 760 

2025 7695 266 1487 524 290 231 2472 10433 13636 783 
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ДПП – 599 на път  II-56 – km 90,170  от  km 90,065 до km 97,280 

Година Леки BUS Л-тов. Ср-
тов. 

Т-тов. Т+Р Общо 
тов. 

МПС ЕЛА ОАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2005 4246 172 848 500 612 1690 3650 8068 14511 3496 

2009 4756 193 950 560 685 1893 4088 9037 16254 3915 

2010 4883 198 975 575 704 1944 4198 9279 16690 4021 

2015 5738 233 1146 676 827 2284 4933 10904 19612 4725 

2019 6541 266 1306 771 943 2505 5624 12431 22360 5387 

2020 6742 274 1347 794 972 2684 5797 12813 23047 5552 

2024 7686 312 1530 905 1108 3060 6609 14607 26274 6330 

2025 7922 322 1583 933 1142 3154 6812 15056 27082 6524 

Таблица 3.1.1.2-3 – продължение 

ДПП –1045 на път  II-64 - km 41,146  от  km 35,913 до km 41,627 

Година Леки BUS Л-тов. Ср-
тов. 

Т-тов. Т+Р Общо 
тов. 

МПС ЕЛА ОАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2005 6399 325 1316 681 258 608 2844 9568 13813 1463 

2009 7167 351 1474 727 289 632 3172 10690 15412 1631 

2010 7359 358 1513 744 297 700 3254 10971 15812 1673 

2015 8463 403 1740 837 342 805 3724 12590 18126 1919 

2019 9479 443 1949 921 283 902 4155 14077 20250 2144 

2020 9732 453 2001 942 393 926 4262 14447 20778 2200 

2024 10900 498 2241 1036 440 1037 4754 16152 23208 2457 

2025 11192 510 2301 1060 452 1065 4878 16580 23820 2523 

ГПП – 20 на път  II-64 - km 41,946  от  km 41,627 до km 49,281 

Година Леки BUS Л-тов. Ср-
тов. 

Т-тов. Т+Р Общо 
тов. 

МПС ЕЛА ОАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2005 8175 167 1047 527 139 397 2110 10452 13408 914 

2009 9156 180 1173 580 156 445 2354 11690 14982 1020 

2010 9401 184 1204 593 160 457 2414 11999 15374 1046 

2015 10811 207 1385 667 184 526 2762 13780 17642 1201 

2019 12108 228 1551 734 206 589 3080 15416 19722 1342 

2020 12433 233 1593 750 212 605 3160 15826 20243 1378 

2024 13925 256 1784 825 237 678 3524 17705 22630 1540 

2025 14298 262 1832 844 244 696 3616 18176 23229 1581 

ДПП – 1830 на път III – 565 - km 1,600  от  km 0,000 до km 2,131 

Година Леки BUS Л-тов. Ср-
тов. 

Т-тов. Т+Р Общо 
тов. 

МПС ЕЛА ОАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2005 4209 259 1192 525 251 150 2118 6586 9318 749 

2009 4714 290 1335 588 281 168 2372 7376 10435 839 

2010 4840 298 1371 604 289 172 2436 7574 10715 861 

2015 5566 350 1611 710 340 202 2863 8779 12470 1012 

2019 6345 399 1837 809 388 230 3264 10008 14216 1154 

2020 6540 411 1893 834 400 237 3364 10315 14651 1189 

2024 7456 469 2158 951 456 270 3835 11760 16704 1356 

2025 7684 483 2224 980 470 278 3952 12119 17212 1397 

ГПП –  1831 на път III – 565 - km 3,700  от  km 2,131 до km 3,722 

Година Леки BUS Л-тов. Ср-
тов. 

Т-тов. Т+Р Общо 
тов. 

МПС ЕЛА ОАД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2005 2742 100 316 148 86 40 590 3432 4232 245 

2009 3071 112 354 168 95 42 657 3840 4728 270 

2010 3153 115 363 170 97 42 672 3940 4848 276 

2015 3705 135 427 200 112 45 784 4624 5678 318 

2019 4224 154 487 223 125 48 888 5266 6457 356 

2020 4353 159 502 245 129 48 914 5426 6650 366 

2024 4962 181 572 263 144 52 1036 6179 7564 412 

2025 5115 187 590 276 145 53 1067 6369 7796 424 
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Данните за трафика са представени по вид превозни средства – леки автомобили, 

автобуси, леко-, средно, тежко товарни и товарни с ремарке. 
За определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой  е използвана 

действуващата понастоящем немска методика “Merkblatt Über Luftverunreinigungen an 

Straßen Teil: Straßen ohne mit lockerer Randbebauung, MLuS - 92”. 
В предоставените данни за трафика не са дадени броя на превозните средства 

според вида на използуваното гориво, поради което след проучване и консултация  с  
Централна лаборатория по пътища и мостове  възприехме следното разпределение на 
МПС според използуваното гориво: 

леки автомобили - дизелови - 20 %; газови - 24 % и бензинови - 56 %; 
лекотоварни МПС - бензинови - 75 %; дизелови - 25 %; 
тежкотоварни - бензинови 10 %; дизелови - 90 %; 
автобуси - дизелови - 100 %. 
Резултатите от изчисленията потвърждават становището на РИОСВ- Пловдив 

относно чистотата на атмосферния въздух в община Марица. Всички изследвани нокси 
са под ПДК, и по-специално  

нивата на един или няколко замърсители с между съответните горни и долни 
оценъчни прагове. 
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Таблица 3.1.1.2-4 

Селища, през които преминават пътни артерии 
Прогнозни концентрации на вредни вещества през 2025 г. 

 
Селище 

 
Път 

СО SO2 CH NO2 Сажди 
ПДК (8 h) – 
10 mg/m3 

ПДК-ср.дн. 
0,125 mg/m3 

- ПДК – ср.г. 
0,04 mg/m3 

ПДК – ср.дн. 
0,05 mg/m3 

Маноле 
М.Конаре 

 
III-565 

 
0,0059 

 
0,00028 

 
0,00277 

 
0,00538 

 
0,00003 

Строево III-606 0,0027 0,00013 0,00131 0,00282 0,00001 

Труд II-64 0,0191 0,00112 0,00589 0,03215 0,00013 

 
Селища, до които преминават пътни артерии 

Прогнозни концентрации на вредни вещества през 2025 г. 

Калековец II-56 0,0201 0,00091 0,00451 0,02421 0,00008 

Гр.Игнатиево II-64 0,0191 0,00112 0,00589 0,03215 0,00013 

 
Селища намиращи се от 50 до 100 m от републиканската пътна мрежа 

Прогнозни концентрации на вредни вещества през 2025 г. 

Радиново – 
100 m 

АМ 
„Тракия” 

 
0,01351 

 
0,00133 

 
0,00677 

 
0,04602 

 
0,00019 

Царацово –  
50 m 

АМ 
„Тракия” 

 
0,02428 

 
0,00245 

 
0,001244 

 
0,08460 

 
0,00035 

 
От  горните прогнозни данни е видно, че ВСИЧКИ ПРОГНОЗНИ НОКСИ СА В МНОГО 

НИСКИ КОНЦEНТРАЦИИ, което потвърждава становището на РИОСВ – Пловдив, че в 
Район N:30 – Марица  с териториален обхват:  - Община Марица съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 
: „нивата на замърсителите не превишават  долните оценъчни прагове определени в 
съответствие с изискванията на Наредба N:7 към Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ) ДВ бр. 6/2009 год.” 

Следва да се отбележи, че прогнозните данни са само за преброяванията по РПМ, 
като не са обхванати общинските пътища. Считаме, обаче, че при очаквания много по-
нисък трафик по тях прогнозите бихи били още по-благоприятни по отношение 
запазване чистотата на атмосферния въздух 

А-2/ Железопътна мрежа 
Железопътните линии, които преминават през община Марица са с обща дължина 

45  km по следните направления: 
- на север: Пловдив – Филипово - Карлово / №82/ 
Жп линията е единична и не е електрифицирана. 
- Филипово – Скутаре.  
Жп линията е единична и електрифицирана, с дължина 10 km. 
- на северозапад: Филипово – Панагюрище /№81/ 
В община Марица на тази жп линия няма жп гари, но има спирка Бенковски. Има 

разтоварище за нефтопродукти. 
- на изток:Пловдив – Бургас /№8/ - час от Тратсевропейски коридор № 8. 
 Жп линията е двойна и електрифицирана до гара Скутаре, включително гара 

Белозем, и единична електрифицирана след гара Скутаре. 
Железопътната мрежа обслужва директно и косвено следните селища: Труд, Граф 

Игнатиево, Строево, Войсил, Бенковски, Радиново, Царацово, Скутаре, Рогош, Маноле. 
Наличието на електрифициран железопътен транспорт е благоприятно в екологичен 
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аспект, тъй като при него не се отделят ЕВВ. Неелектрифицираните жп линии №№ 81 и 
82 влошават незначително чистотата на атмосферния въздух поради кратките 
разстояния и редките транзитни преминавания през територията на общината. 

 
А-3/ въздушен транспорт 
На територията на общината има действащо военно летище в с. Гр.Игнатиево. 

Поради спецификата на дейностите не може да се конкретизират данни за замърсяване 
на въздуха, но при всички случаи то е значимо. 

Вероятно, селскостопанското летище ще бъде възстановено и ще функционира в 
бъдеще. Необходимо е възстановяване на точна организация и режим на полетите при 
обработката на селскостопанските площи с препарати, за да се избегнат непредвидени 
замърсявания на територии и обекти от особено значение – помпени станции за 
питейни води, жилищни зони и др. 

 
б/ Промишленост 

Община Марица е с незначителен индустриален потенциал, който не оказва съществено 
влияние върху замърсяването на атмосферния въздух. От локално значение са 
функциониращите бензиностанции и производства с използване на разтворители, които 
са инвертаризирани от РИОСВ – Пловдив, а именно: 

Източници на емисии от ЛОС -  бензиностанции на територията на РИОСВ – Пловдив - 
2007 г., 

 във връзка с прилагането на Наредба №16 към ЗЧАВ (ДВ, бр.75 от 1999г.) 

 
№  

Бензиностанци
я 

Операто
р 
  

Населено  място/ 
местоположение 

Съответва на изискванията 
(ДА/НЕ); предстои проверка 
(ПП); издадени са предписания 
(ИП);извършена контролна 
проверка (ИКП) 
  

9.50 “НВ- Ойл” ЕООД Надежда Видолова   с.Войсил  НЕ   (ИП)  ДА 
.51 “Риф-08” СД  Тодор Тодоров  Гр. Карлово  с. Труд  ПП(ИП) ДА 
 9.52 “Ник 2001” ЕООД Валентина Бончева  с. Скутаре  ПП ДА 
 9.48  ЗК “ЕДИНСТВО” Жельо Стефанов с. Костиево  НЕ (ИП) ДА 
9.49  “ВИАН-2000” ЕООД Величка Байрева   с. Костиево  НЕ (ИП)   
9.57 “Гридан” ООД Данаил Данаилов с. Бенковски ИП ДА 
 9.58 ЗК “Радиново” Божо Парашкевов с. Бенковски (стоп. Двор) ПП НЕ не работи 
 9.59  “Кром – ойл” ЕООД “Кром – ойл”ЕООД   Илия Танчев С. Рогош НЕ (ИП) ДА 
9.60 Автогаз Елена Угренова”  “Газ стоп” ООД Ясен Угренов с. Калековец ПП  НЕ (ИП) 

ДА 
9.61 “Велекс ойл къмпани” ЕООД  Станимир Велев с. Костиево (стоп. Двор) ПП Не 

работи 
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Срок за привеждане в съответствие 31.12.2007г. – действащи бензиностанции с 
производителност над 500 м³ 

 
9.13 “Импулс инвест” ООД Константин Чотов с. Войводиново ПП 
9.14 “Пълдин газ”-І ООД Галина Иванова с. Войводиново Не 
9.30 “Ела” ЕООД Андрей Кехайов с. Труд (в нас. Място) НЕ (ИП) ДА 
 9.31 “Импулс инвест” ООД  Константин Чотов с. Войводиново ПП 
9.32 “Пълдин газ”-І ООД Галина Иванова с. Войводиново Не 
9.46 “Пълдин газ”-ІІ ООД Галина Иванова с. Войводиново ПП 2009г. 
 9.47 ЗК “Радиново” Божо Парашкевов с. Бенковски (стоп. Двор) ПП НЕ не работи 

 
Действащи бензиностанции в  региона, извън обхвата на Наредба №16 към ЗЧАВ 

(ДВ, бр.75 от 1999г.) 
 
9.5 “Гридан” ООД Данаил Данаилов с. Царацово  Не 
9.6 “Лян хед” ЕТ Ваньо Сапов с. Граф Игнатиево  Не (ИП) 
9.7 “Сел Оил” ООД Николай Байрев с. Строево Не 
9.8 ЕТ “Бох Н. Бояджиев Никола Бояджиев  с. Войводиново Не 
9.9 “Груев-2001”К. Груев Кольо Груев с. Войводиново Не 
9.10 “Реал Ковачев” ООД Георги Ковачев с. Маноле Не 
9.11 ЕТ “Фулвия” Богдан Телебийски с. Манолско Конаре Не 
9.12 “Надежда-91” Костадин Шумаров с. Рогош Не 
9.13 “Трансинвест” ООД Иван Кашилски с. Рогош Не 
Източници на емисии от ЛОС при употреба на разтворители на територията на 

РИОСВ – Пловдив 
 

  Прилагане на Наредба №7 за норми за допустими емисии на летливи 
органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на 
разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003г.) на територията на РИОСВ - 
Пловдив (2006 г)  

 

Инсталации с консумация на разтворители под съответните долни ПСКР 
№ Оператор Населено място Консумация на разтворител, т/год 

Забележка/предприети мерки 
III.Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламинаране или 

лакиране, КР < 15    Ротативен ситопечат върху текстил/картон ПСКР < 30 
 "Темподем" ЕООД  с. Труд, гр.Пловдив 1,7 –  
V. Друго почистване на повърхности, КР < 2 
ЕТ "Махагон-Стоян Кънчев"  с.Калековец  0,2 
VIII. Други покрития, включително върху метал, пластмаса, текстил (ротативен 

ситопечат върху текстил е  обхванат в дейност III), тъкани, филмови ленти и хартия, 
КР < 5   

„Либхер-Хаусгерете Марица”  с. Радиново 1,9 
На територията на община Марица не съществуват сериозни рискови източници 

на промишлено замърсяване, тъй като в района преобладава земеделската земя /83,7%/ с 
висококачествени показатели на обработваемост. В общината има малки и средни 
промишлени производства и обекти – общо над 600 в отделните селища, като около 20 
– 25 % само са в сферата на промишлеността, а останалите – в търговията. 
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От предоставената ни информация е видно, че за отоплителни и промишлени 
цели около 22 % от предприятията използват електроенергия, около 11 % - дърва за 
отопление, около 9 % въглища и около 4 % дизелово гориво. Около 60% от собствениците 
на предприятия, магазини, сладкарници и др. Не информират за използваните горива във 
фирмите си. 

Хранително-вкусовата промишленост е застъпена в общината основно с малки 
предприятия с отделяне на основни вредни емисии /подчертани/: 

- бутилиране на алкохол- „Нордикс” ООД – производство на алкохолни напитки с. 
Труд, ИВД-Комерс- с. Динк – емисии на алкохолни пари. 

- производство на месни продукти,  цех за преработка на месо „Унитемп”, „Дин 
Тур-Пловдив”АД – с.Костиево; миризми, евентуален риск от микробиологични зарази, 
окислители и ПАВ /от миещи и дезинфекционни препарати/; 

- Разфасоване и обогатяване на растителни мазнини - ”Чест 2007”ЕООД – с. 
Царацово – маслени аерозоли, окислители и ПАВ /от миещи и дезинфекционни 
препарати/; 

- Консервиране и преработка на плодове - „Авиус”-ЕООД – с. Царацово – алкохоли, 
алдехиди и кетони, окислители и ПАВ /от миещи и дезинфекционни препарати/; 

- винарска изба в с. Войводиново – алкохолни пари и пари на оцетна киселина, 
окислители и ПАВ /от миещи и дезинфекционни препарати/; 

- фабрики /по-скоро малки цехове/ за сладкарски изделия - евентуален риск от 
микробиологични зарази, окислители и ПАВ /от миещи и дезинфекционни препарати/;  

- мелничарство – с. Рогош – „Стантекс” ЕООД – нетоксичен прах; 
- цех за разфасовка на маслини - маслени аерозоли, окислители и ПАВ /от миещи и 

дезинфекционни препарати/; 
- цех за разфасовка на парфюми – с. Войводиново - емисии на алкохолни пари, 

алергени от синтетичните есенции ; 
- цех за производство на шампоани /с.Труд/ - алергени от синтетичните 

есенции и ПАВ ; 
-  хладилна база за съхранение на плодове – евентуално охлаждащи агенти при 

аварии, окислители и ПАВ /от миещи и дезинфекционни препарати/; 
- малки предприятия на хранителната и химическа промишленост -  в с. Скутаре 

има –5, а в с.Бенковски – 3, с. Войводиново -5. 
Фуражна промишленост – производство на комбинирани фуражи „Гергов” АД – 

производство на комбинирани фуражи /с.Труд/ - въглероден диоксид, алдехиди, кетони, 
сероводород. 

Животновъдство  
– кравеферми в селата: Костиево, Труд, Манолско Конаре – неприятни миризми, 

амоняк; 
– свинеферми – Маноле, Бенковски, Желязно неприятни миризми, амоняк; 
– птицеферми – Маноле, Войсил неприятни миризми, амоняк; 
– производство на биотор - З.П.Й.Кавръков Екоферма – с. Костиево неприятни 

мизризми, амоняк; 
Дървообработваща промишленост – такава е немската дървопреработвателна 

фабрика в . Маноле. Същата използва безотпадъчна технология с изгаряне на трици и 
стърготини и прахоулавяне с циклони. 

- Производство на амбалаж - с. Калековец – нетоксичен прах.  
- Дърводелски цехове - ЕТ”Оригинал-мебел-5” и  „Випом”ЕООД – с. Костиево - 

нетоксичен прах. 
- Дървообработване „Кемир” ООД – с. Рогош - нетоксичен прах.. 
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Лека промишленост  
– цех за производство на тютюн до цигари в с. Маноле /обезжилване, сушене и 

рязане на тютюневите листа/ - тютюнев прах; 
– производство на алуминиева дограма – с. Рогош; с. Строево;с. Костиево; 

“Алмин”ООД -  с. Царацово – метални аерозоли; 
– производство на топлоизолационни врати и панели –„Фригопан” ООД - с. 

Царацово - метални аерозоли, прах; 
– производство на ел.табла - „Роли Елта” АД, с. Труд - маслени аерозоли; 
– производство на батерии – „Хоулининдустриал систем” ООД, с. Войводиново 

аерозоли на киселини; 
– Щанц форма за печатници - „Н.Караахмед” – с. Строево – органични 

разтворители; 
– Търговия и рециклиране на полимери - „Каскада”ООД – с. Царацово – пари на 

полимери; 
– инсталации с консумация на разтворители - дълбок печат, флексопечат, 

ротативен ситопечат, ламинаране или лакиране; Ротативен ситопечат върху 
текстил/картон - "Темподем" ЕООД  с. Труд; Друго почистване на повърхности - ЕТ 
"Махагон-Стоян Кънчев"- с.Калековец;  Други покрития, включително върху метал, 
пластмаса, текстил „Либхер-Хаусгерете Марица" с.Радиново-  Източници на емисии от 
ЛОС; 

Строителна промишленост 
-производство на бетон - „Джевизов и син”ООД – с. Костиево – прах с различна 

дисперсност, ФПЧ; 
-производство на инертни материали- „Джевизов”ООД - – с. Костиево - – прах с 

различна дисперсност, ФПЧ; 
Дейности обслужващи пътния транспорт 
- Търговия и ремонт на тежкотоварни автомобили - „Агри-М”ООД – с. Царацово 

- маслени аерозоли; 
- Търговия с петролни продукти – 2 фирми в с. Войводиново - маслени аерозоли, 

бензинови пари; 
- Бензиностанции -  производителност до 500 м³ - бензинови пари, газ; 

- “НВ- Ойл” ЕООД Надежда Видолова   с.Войсил   
- “Риф-08” СД  Тодор Тодоров  Гр. Карлово  с. Труд  
-  “Ник 2001” ЕООД Валентина Бончева  с. Скутаре   
-  ЗК “ЕДИНСТВО” Жельо Стефанов с. Костиево   
-  “ВИАН-2000” ЕООД Величка Байрева   с. Костиево   
-  “Гридан” ООД Данаил Данаилов с. Бенковски  
-  “НВ- Ойл” ЕООД Надежда Видолова   с.Войсил   
-  “Риф-08” СД  Тодор Тодоров  Гр. Карлово  с. Труд   
-  “Ник 2001” ЕООД Валентина Бончева  с. Скутаре   
-   ЗК “ЕДИНСТВО” Жельо Стефанов с. Костиево   
-  “ВИАН-2000” ЕООД Величка Байрева   с. Костиево   
- “Гридан” ООД Данаил Данаилов с. Бенковски  
-   “Кром – ойл” ЕООД “Кром – ойл”ЕООД   Илия Танчев С. Рогош  
-  Автогаз Елена Угренова”  “Газ стоп” ООД Ясен Угренов с. Калековец  
-  “Велекс ойл къмпани” ЕООД  Станимир Велев с. Костиево (стоп. Двор)  

Производителност над 500 м³ 
-  “Импулс инвест” ООД Константин Чотов с. Войводиново  
-  “Пълдин газ”- ООД Галина Иванова с. Войводиново  



 

                                                                                                               29 

-  „Ела” ЕООД Андрей Кехайов с. Труд (в нас. Място)  
-  „Импулс инвест” ООД  Константин Чотов с. Войводиново  
- „Пълдин газ”-І ООД Галина Иванова с. Войводиново  
- „Пълдин газ”-ІІ ООД Галина Иванова с. Войводиново 

Действащи бензиностанции в  региона, извън обхвата на  
Наредба №16 към ЗЧАВ (ДВ, бр.75 от 1999г.) 

-   „Гридан” ООД Данаил Данаилов с. Царацово   
-  „Лян хед” ЕТ Ваньо Сапов с. Граф Игнатиево   
-  „Сел Оил” ООД Николай Байрев с. Строево  
-  ЕТ “Бох Н. Бояджиев Никола Бояджиев  с. Войводиново  
-  „Груев-2001”К. Груев Кольо Груев с. Войводиново  
-  „Реал Ковачев” ООД Георги Ковачев с. Маноле  
-  ЕТ „Фулвия” Богдан Телебийски с. Манолско Конаре  
- „Надежда-91” Костадин Шумаров с. Рогош  
- “Трансинвест” ООД Иван Кашилски с. Рогош  
- “Кром – ойл” ЕООД “Кром – ойл”ЕООД   Илия Танчев С. Рогош  
-  Автогаз Елена Угренова”  “Газ стоп” ООД Ясен Угренов с. Калековец  
 

Промишлените предприятия в община Марица са малки и предпоставят 
емитирането на минимални количества отпадъчни газове от горивни процеси, прах от 
различен произход, газове и др. В получената информация са оповестени 94 m3 дърва за 
отоплителен сезон, 9 t въглища около10 t  дизелово гориво, 500 kg  и 200 m3 газ. 

От получените данни при анкетиране на собствениците на фирми, упражняващи 
дейността си на територията на община Марица приблизително половината 
използват електроенергия за отопление /климатици/, а останалата част се отопляват 
с твърди горива – въглища и дърва, течни  торива и газ, като преобладаващи са 
твърдите горива. 

Територията на община Марица не е обект на мониторингово проучване и за 
чистотата на атмосферния въздух могат да се правят само аналогови изводи. В  този 
смисъл от химичните обекти, в зависимост от продукцията им могат да се очакват 
отделяне на серен диоксид, сероводород, пари от разредители на бои и лакове, маслени 
аерозоли, бензинови пари, прах с различен произход – инертен, дървесен и др. При 
хигиенизирането и дезинфекцията на работните помещения /особено при 
производствата на хранително-вкусовата промишленост/ могат да се очакват газове и 
пари от препаратите, с които се почиства /обикновено хлор/ и ПАВ. 

 
в/ от битови отоплителни източници – твърди, течни и газови горива 

 Селищната мрежа се състои от 19 населени места, които са села. Селищната 
мрежа има дисперсно-мозаечна структура и оказва влияние както с гъстотата на 
селищата в облостта, така и с гъстотата на населението. Общината е разположена 
върху 34256,8 ha, които са 5,7 % от територията на Пловдивска област. Към 2009 г. 
населението е 30518 жители, или 89 жители / km2. Това означава, че тя е около 1,3 пъти 
по-висока от средната за страната /69,6 души, 2005 г./, което при по-сурови 
климатични условия би било  предпоставка за по-голямо замърсяване на въздуха от 
битовите източници. През отоплителния сезон се очакват емисии от азотни и серни 
оксиди, въглероден моноксид и диоксид, сажди.  

Източници на замърсяване са: 
- използваните твърди горива в бита /на режим запалване – загасяване, 2 пъти 

дневно/ - 80 % от домакинствата; 
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Данни за консумацията на горива по видове за всички селища от общината 
липсват. 

Замърсяванията на атмосферния въздух от битови потребители са главно през 
зимния период, при ползването на твърди горива в битовия сектор, в зависимост от 
метеорологичните условия. 

От казаното за климата на района на община Марица е видно, че има 
предпоставки за очакване на по-малка употреба на твърди и течни горива за отопление 
поради по-високите температури и по-мекия климат. 

Размерът на замърсяването на атмосферния въздух през хладния период зависи 
пряко от броя на населението във всяко селище. Според броя на обитателите в 
общината има 2 големи села /над 3000 ж - Труд, Рогош /, 10 броя средни /от 1001 до 3000 
ж – Костиево, Бенковски, Гр.Игнатиево, Царацово, Строево, Калековец, Войводиново, 
Скутаре, Маноле и Войсил /, 7 бр. малки / от 501 до 1000 ж – Радиново, Динк,Желязно, 
Крислово,Трилистник, Манолско Конаре, Ясно поле/ и много малки – под 500 ж- 0 бр.- /ЗУТ, 
Нар. № 5/ 

Анализът на наличната информация показва, че през зимния период, вследствие на 
интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор при 
определени метеорологични условия /безветрие/, се натрупват  замърсители в 
приземния слой от ФПЧ 10, Серен диоксид, Азотни оксиди и Въглероден оксид до 
границите на пределно допустимите норми както следва. През летните месеци 
замърсяванията са главно от прах и неприятни миризми, породени от състоянието на 
инфраструктурата /липса на канализации и  неподдържани пътни артерии/,  сметища,  
отглеждане на различни видове  животни в нерегламентирани количества вътре в  
населените места, както и използването на естествени и изкуствени торове в 
интензивно развитите селскостопански райони. Това води до допълнително замърсяване  
на атмосферния въздух  с летливи органични  съединение / ЛОС/, метан  и амоняк. 

 Очаква се средно  разсейване на вредните вещества,  емитирани от битовия и 
обществения сектор, поради наличието на ветрове със скорост над 1 m/s през повече 
от половината на времето, както и  поради  липсата на релефни прегради за 
свободното движение на въздушните маси.  
 Ориентираните преобладаващи западни и източни ветрове дренират въздуха 
добре, а липсата на крупни промишлени замърсители на територията на общината 
допринася също за поддържане висока чистота на въздушния басейн на общината.  

 
РИОСВ – Пловдив е систематтизирала източниците на емисии от ЛОС -  

бензиностанции на територията на РИОСВ – Пловдив за 2007 г.,  във връзка с 

прилагането на Наредба №16 към ЗЧАВ (ДВ, бр.75 от 1999г.) 
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3.1.1.3. Териториален обхват на атмосферното замърсяване. Степен на 
замърсяване 

Атмосферното замърсяване в община Марица се определя от степента на 
развитие на промишлеността и големината на отделните населени места, както и от 
близостта до натоварени транспортни артерии.  

Ниските стойности на атмосферните замърсители определят зоните на 
замърсяване на атмосферния въздух като допустими, предвид съвсем ниските 
стойности на замърсители, за които се дава експертна оценка от РИОСВ -Пловдив. 

В този смисъл очакванията за такива зони са в регулациите на населените места 
около: 

- натоварени транспортни артерии – зона от 100 m от двете страни на АМ 
„Тракия” -  с. Царацово, с. Радиново /АМ „Тракия”/ 

Южната част на с. Костиево, /Път I-8 – София - Пловдив-Свиленград/; 
с. Труд, с. Граф Игнатиево /път II – 64/ 
с. Калековец /път II – 56/ 
с. Войводиново, с. Скутаре /път III- 864/ 
с. Рогош  /път III- 805/ 
 
- по-големите населени места /замърсяване от комунално-битов характер/ – 

Труд, Рогош, Войводиново, Маноле, Скутаре; 
 
 - населени места, в които има и известна промишлена дейност, а именно: с. Труд 

/ с над 150 обекта/, с. Войводиново / 2 обекта за търговия с петролни продукти/, 
Гр.Игнатиево, Костиево / 2 дърводелски цеха, п-во на биотор, п-во на инертни 
материали, летище/; с. Царацово / търговия и рециклиране на полимери, п-во на шприц 
форми, разфасоване и обогатяване на растителни мазнини/ и др. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Общият извод е, че в национален план за оценка, и в частност, по брой и вид на 

източниците на замърсяване за качествата на атмосферния въздух, за територията на 
община „Марица” може да се даде добра оценка.  

Подобряването на пътната инфраструктура, електрифицирането на жп 
мрежата и минимизиране на времето за мероприятия на селскостопанската авиация ще 
допринесат за опазване чистотата на атмосферния въздух. 

Подаването на информация за нови производства, които биха влошили 
чистотата на атмосферния въздух, ще е основание на РИОСВ да постанови с решения 
разрешаването на съответния вид дейност.  

Създаване на действаща мониторингова система на територията на община 
„Марица” ще допринесе за прецизиране на данните и при необходимост – за навременна 
реакция по опазване чистотата и повишаване качеството на атмосферния въздух. 
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3.1.2.ВОДИ 
3.1.2.1. Повърхностни води 
Фактори и закономерности на формиране на повърхностните води 

 Генетичните хидроложки фактори, на която и да е територия, закономерно са 
свързани от една страна с климата, определяни като динамични, и от друга – с 
подстилащата повърхнина на водосборните басейни, определяни като структурно-
морфоложки. 
 На основата на досегашните хидроложки изследвания, засягащи цялата 
територия на страната или водосборния басейна на р. Марица (Зяпков, 1971; Зяпков и 
кол., 1975, 1982; Пенчев, 1982; Маринов и кол., 1959; Русев, 1961 и др.), както и на по-нови 
информационни източници, се разкриват общите закономерности на формирането и 
разпределението на повърхностнотечащите води върху територията на община 
Марица, както и количествените и режимни характеристики на водните ресурси във 
връзка с влиянието на климатичните и морфоложките фактори.Като цяло и двата типа 
фактори не обуславят голяма водност на територията по отношение на 
повърхностнотечащите води, за разлика от по-благоприятните хидрогеоложки условия 
за формиране на обилни подземни грунтови и напорни води в мощните плиоценски и 
кватернерни алувиално-пролувиални отложения особено в широките приречни низинни 
участъци. 
 През територията на община Марица протичат реките Потока в най-западната 
част, Пясъчник в средната и Стряма в най-източната, като в отделни участъци реките 
Потока и Стряма са гранични със съседни общини – съответно Съединение на запад и 
Раковски на изток. Гранична на юг на голямо протежение с общините Родопи, Пловдив и 
Садово е р. Марица, в която се вливат трите транзитни реки, а и някои къси местни 
реки и потоци. 

В границите на територията на общината са формирани само няколко малки 
потоци постоянно или временно течащи води, водещи началото си или от водообилни 
наносни конуси върху склонови участъци на Средногорските полегати ридове, или от 
съсредоточия на многобройни малки водоеми, образуващи т.нар. язовирни системи. 
Такива се наблюдават в района на с. Строево, където от най-високо издигнатата 
северозападна периферия на територията на общината с надморска височина около и 
малко над 200 м водят началото си няколко сравнително дълбоко врязани ровинообразни 
дерета с изкуствено укрепени стръмни брегове, а във вътрешното пространство чрез 
къси постоянни речни течения се отводняват язовирните системи от землищата на 
селата Граф Игнатиево и Труд – чрез р. Дюлбера, а по-надолу – Войводиновски канал и от 
землищата на селата Динк, Крислово, Калековец – чрез р. Кедерица, а надолу – Аврамица. 

Територията на община Марица е кръстосана от мрежа напоителни и частично 
отводнителни канали, като през най-югозападната и най-югоизточната й част 
преминава известният канал Ениарк (Марица 1) – от р. Марица на запад в участъка устие 
на р. Потока – до р. Стряма на изток в участъка с. Трилистник, а същевременно всички 
вътрешни главни транзитни раки и местни потоци са свързани с каналите от 
Националната напоителна система (ННС) и вътрешноканалната мрежа (ВКМ).
 Сравнително гъстата хидрографска мрежа от различен тип водни обекти – 
повърхностнотечащи реки и потоци, язовирни системи, отделни малки стопански 
язовири, напоителни и отводнителни канали създава благоприятна картина за 
достатъчна водообезпеченост, а дори и за излишък на водни ресурси на територията на 
община Марица. Трябва да се има предвид обаче, че значителен дял от тези 
повърхностни хидроложки обекти и водни ресурси са с транзитен произход. Що се 
отнася до местните природогеографски условия за генериране на повърхностнотечащи 
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води картината не е толкова благоприятна както по отношение на климатичните, 
така и по отношение на морфоложките фактори.  

Като се има предвид, че валежите като основен приходен елемент във водния 
баланс на територията тук са едва около 550 мм, а отточният им ефект е 
изключително нисък – под 10% поради равнинния релеф и характерния геоложки строеж 
главно от речно-езерен акумулативен тип скали, представлящи фолтър за валежните 
води, и поради значителното общо изпарение при високите температури, то 
природният хидрогенериращ потенциал се оказва доста занижен. Средногодишно на 
територията на общината се формира около 1-1,5 л/с/км2 (30-50 мм) речен отток, 
който като средно водно количество за площта й от 342,7 км2 съставлява около 0,5 
м3/с, а като годишен воден обем – около 15 млн. м3  И денонощен – около 40 хил. м3 . 
Естествено тези местни повърхностнотечащи води са само малка част от общия 
воден обем водни ресурси на общината, като се има предвид притока на 
повърхностнотечащи води извън границите й чрез долните течения на реките Потока, 
Пясъчник, Стряма, както и обилните подземни води особено водите, пренасяни чрез 
главните напоителни канали. 



 

Основни хидроложки характеристики на реките (1961-1998) 

(По Генерална схема за    2000 и Хидрологичен справочник на 1981) 
 

Таблица 3.1.2.1-1  

№  Площ 

на 

водосб. 

басейна 

Ср.над 

м. височи 

на 

Ср. 

наклон 

на 

басейна 

Ср. 

залесе-

ност на 

басейна 

  Среден годишен отток  Коефициент на 

неравномерност(К) 

 Река - ХМС  на 

басейна 

           

      многогодишен максимален минимален  
к

2 

К3 

  км
2 

м  
% 

Qcp. 
м7с 

Мо 
л/с/км 

Qmax м7с Мо л/с/км Qmin м7с 
Мо 
л/с/км" 

Kl
=
Qmax/ 

Qcp- 

K2
=
Qmin/ 

QcP. 
Qmin 

1. Марица - Пловдив 7926 915 0,178 55,7 54,4 6,9 92,9 11,7 23.8 3,0 1,7 0,44 3,9 

2. Потока - Устие 342 275 - - 1,15 3,4 2,48 7,3 0.4 1 1,2 2,2 0,36 6,0 

3. 
Пясъчник - с. 

Любен 

361 569 0,165 33,9 1,47 4,1 3,02 8,4 0,58 1,6 2,1 0,40 5,2 

4. Стряма - Баня 832 833 0,222 50,0 6,62 8,0 11,1 13,3 2,40 2,9 1,7 0,36 4,6 

5. 
Стряма - Маноле (1938-

1948 г.) 

1387 698 0,192 - 8,56 6,2 12,4 8,9 4,16 3,0 1,4 0,49 3,0 

6. 
Стряма - с. Баня (1938-

1948) 

832 833 0,222 50,0 7,64 9,2 13,9 16,7 4,00 4,8 1,8 0,52 3,5 

7. 
Стряма - Маноле без 

Стряма - Баня 

555 500   0,923 1,1        

8. 
Местни реки на 

територията на 

община Марица 

343 175   0,500 1.4 1,00 2,9 0.2 0,6 2,0 0,40 5,0 



 

Вътрешногодишно месечно разпределение на речния отток (мЗ/с и % от годишния отток) 

(по Генерални схеми за    2000 и Хидрологичен справочник на 1981)                                                                                 Таблица 3.1.2.1-2 
Река - ХМС  Среден месечен отток Среден 

год.отток 

Коеф.на 

неравномерност 

QMec.max 

к- ------------  

QMec.min 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. Марица -Пловдив 
м7с 

41.47 57.48 75.31 101.38 107.83 74.42 41.37 28.01 22.38 25.50 34.50 43.63 54.40 4.8 

% 6.3 8.8 11.5 15.5 16.5 11.4 6.3 4.3 3.4 4.0 5.3 6.7 100 

2. 
 
 

Потока - Устие 
 
 

м7с 
1.07 
7.8 

1.82 
13.2 

2.14 
15.4 

1.84 
13.3 

1.50 
10.8 

1.11 
8.1 

0.91 
6.6 

0.62 
4.5 

0.45 
3.2 

0.60 
4.3 

0.78 
5.7 

0.98 
7.1 

1.15 
100 

4.8 . 

% 

  

                

3. 
Пясъчник - с. 

Любен 

M
J
/C 1.39 2.17 2.56 2.19 1.72 1.35 1.59 1.10 0.70 0.76 0.95 1.19 1.47 3.7 

% 7.8 12.3 14.5 12.4 9.7 7.7 9.0 6.3 3.9 4.3 5.4 6.7 100 

4. Пясъчник -Устие M
J
/C 2.08 3.25 3.83 3.28 2.57 2.03 2.39 1.66 1.04 1.15 1.43 1.79 2.20 3.7 

% 7.8 12.3 14.5 12.4 9.7 7.7 9.0 6.3 3.9 4.3 5.4 6.7 100 

5. 
Пясъчник -устие 

без Пясъчник - с. 

Любен 

м7с 
0.69 1.08 1.28 1.09 0.86 0.68 0.80 0.55 0.35 0.38 0.48 0.60 0.73 3.7 

% 7.8 12.3 14.5 12.4 9.7 7.7 9.0 6.3 3.9 4.3 5.4 6.7 100 

6. Стряма - Баня 
м7с 

5.80 7.87 9.70 12.08 10.73 7.39 3.74 3.02 3.26 4.69 4.93 6.28 6.62 4.0 

% 7.3 9.9 12.2 15.2 13.5 9.3 4.7 3.8 4.1 5.9 6.2 7.9 100 

7. 
Стряма - с. Маноле 

(1938-1948) 

M7C 6.76 6.54 7.81 20.20 16.49 11.56 10.34 1.85 3.45 6.88 6.18 4.62 8.56 10.9 

% 6.6 6.4 7.6 19.7 16.0 11.2 10.1 1.8 3.4 6.7 6.0 4.5 100 

8. 
Стряма - с. Баня 

(1938-1948) 

м7с 
6.26 7.32 9.28 17.06 13.76 11.02 6.56 3.02 3.08 4.54 3.75 6.01 7.64 5.6 

% 6.8 8.0 10.1 18.6 15.0 12.0 7.1 3.3 3.4 5.0 4.1 6.6 100 

9. 
Стряма-с. Маноле 

без Стряма - 

с.Баня 

м7с 
0.50 -0.78 -1.47 3.14 2.74 0.54 3.78 -1.17 0.37 2.34 2.43 -1.39 0.92  

%              

10. Местен отток 
м7с 

0.468 0.768 0.900 0.768 0.612 0.474 0.468 0.324 0.216 0.258 0.330 0.414 0.50 4.2 

% 7.8 12.8 15.0 12.8 10.2 7.9 7.8 5.4 3.6 4.3 5.5 6.9 100 
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Средни годишни количества на повърхностнотечащите води 
 По данни от редовни наблюдения в хидрометрични станции (ХМС)на реките в 
рамките на общината или в близко съседство до нейната територия са изчислени 
основни хидроложки характеристики, представящи средната многогодишна, 
максималната и минималната годишна водност на тези реки (Табл. 3.1.2.1-1) 
 Въпреки че водосборните басейни на всички тези реки до съответните 
хидрометрични пунктове (с изключение на р. Потока) са почти изцяло извън 
територията на общита Марица, измерените водни количества в близост до нея или в 
границите й са именно водните ресурси, които получава отвън и които са основният 
дял от приходната част на водния й баланс. Извън територията на общината идват и 
водите за магистралните канали на ННС. От друга страна, с всички тези транзитно 
преминаващи повърхностнотечащи води е свързано и подхранването на обилните 
подземни води, които също така заемат голям дял във водния баланс. 
 За разлика от слабата водоносност на равнинната територия на община Марица 
(л/с/км2), водоносността на водосборните басейни на всички реки е неколкократно по-
голяма – 2-5 пъти за многогодишен период (3,4-8,0 л/с/км2) и 5-9 пъти за многоводна 
година (7,3-13,3 л/с/км2), като най-силно се откроява басейнът на р. Стряма до ХМС Баня, 
дори в сравнение с по-големия и по-високия басейн на р. Марица. Водоносността на 
територията на общината като средно състояние за многогодишен период е донякъде 
съизмерима със средногодишната водност през маловодна година и то само на реките 
Потока и Пясъчник, с които е съизмерима и по площ (Табл. 3.1.2.1-1). Изчислените макар и 
за различен период ориентировъчни водни количества на р. Стряма при ХМС с. Маноле, 
въпреки нарушения режим, показват сходна водоносност с другите басейни и се 
включват в общия фон на средногорските реки. Особено представителна със слабата си 
водоносност е остатъчната част от басейна на р. Стряма след изключване на горната 
му част до ХМС Баня (за същия период), каквато е характерна за низинните части на 
всички басейни, вкл. и за територията на общината. 

На основата на установения т.нар. коефициент на неравномерност като 
отношение на водните количества съответно през многоводна и маловодна година към 
средния многогодишен отток на реките с редовни наблюдения се определят 
колебанията в местния отток само за територията на общината спрямо средния 
многогодишен, изчислен на около 0,5 м3/с. При превишение около 2 пъти на оттока през 
многоводна година подобно на реките Потока и Пясъчник, максималното количество 
повърхностнотечащи води от територията на общината може да достигне 1 м3/с, а 
при спад на оттока до 36-40% от многогодишния през маловодна година водното 
количество би паднало до 0,2 м3/с (Табл. 3.1.2.1-1). 

Следователно целокупното количество водни ресурси от транзитните реки и 
местния отток възлиза на: 11,68 м3/с за многогодишен период, 18,9 м3/с през многоводна 
година (превишение 1,6 пъти) и 5,35 м3/с през маловодна година (спад до 45% от 
средното), а целокупният годишен обем на водните ресурси възлиза съответно на: 
368,62х106м3 за многогодишен период, 596,48х106м3 през многоводна година и 168,85 
х106м3 през маловодна година. Като се има предвид и многогодишният отток на изцяло 
граничната р. Марица при ХМС Пловдив в размер на 55 м3/с (Табл. 3.1.2.1-1) и особено 
подчертано – обилните подземни води на територията на общината, може да се 
потвърди оценката за достатъчната й обезпеченост, каквато се дава в основните 
ръководни документи като проекти, планове и програми за управление. 
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Вътрешногодишно разпределение на повърхностнотечащите води 
 При хидроложката характеристика на територията с оглед оценката на водните 
ресурси е важно не само определянето на обищия им годишен обем, но и разкриването на 
закономерностите в разпределението и колебанията им в течение на годината под 
влияние на оттокообразуващите фактори, свързани с климата и условията на 
подстилащата повърхнина. От климатичните фактори, наред с количеството и режима 
на валежите, определяща роля имат и термичните условия, които заедно с условията на 
подстилащата повърхнина влияят за преразпределение на валежните води в 
повърхностнотечащи и подземни. 

Характерният валежен режим за преходноконтиненталната климатична област, 
в която попада територията на община Марица, се отразява макар и слабо във 
формирането на преходни черти и в режима на оттока.По причина на засиленото 
сумарно изпарение поради високите температури, в т.ч. и в резултат на интензивна 
вегетация, главният майско-юнски максимум на валежите не формира съответен 
максимум в оттока, а само поддържа едно по-многоводно състояние на реките до юли. 
Майски максимум, макар и слабо изразен в сравнение с оттока през април, има само р. 
Марица при ХМС Пловдив и то благодарение на високопланинската рилска част от 
водосборния й басейн, където значителен дял в подхранването на оттока има и 
снеготопенето. Добре изразен априлски максимум има р. Стряма по цялото си 
протежение също така под влияние на по-високата старопланинска част от 
водосборния басейн, а средногорските реки Потока и Пясъчник имат мартенски 
максимум, какъвто е определен и за формирания местен отток на територията на 
общината (Табл. 3.1.2.1-2). 

По-силно изразено непосредствено отражение върху режима на оттока има 
вторичният ноемврийско-декемврийски максимум на валежите, с който е свързано по-
рязкото нарастване на водните количества след лятното маловодие. Този есенно-зимен 
синхрон в режима на валежите и оттока до голяма степен се дължи на налено сумарно 
изпарение, вкл. и вегетация при по-ниски температури, както и на по-пълно 
трансформиране на валежите в повърхностнотечащи води при сравнително добре 
овлажнена подстилаща повърхност във водосборните басейни. 

Така във вътрешногодишното разпределение на оттока се формират две фази: 
една продължителна многоводна фаза от ноември (декември) до юли (юни), започваща с 
вторично есенно-зимно и преминаваща в основно пролетно-лютно пълноводие с 
раннопролетен месечен максимум за по-ниските водосборни басейни и къснопролетен за 
по-високите и една по-кратка маловодна фаза, отъждествявана с основното лятно-
есенно маловодие от август (юли) до октомври (ноември) с месечен минимум през 
септември, с изключение на р. Стряма – през август. 

Преходността в режима на оттока се свързва именно със сравнително добре 
изразеното вторично есенно-зимно пълноводие, което е белег за преминаване от 
типично континентални към континенталносредиземноморски черти, каквито все по-
ясно се проявяват в речните басейни на притоците от долната част на водосбора на р. 
Марица на българска територия. Тази тенденция се потвърждава и от сравнително 
голямата повторяемост на случаите с максимални водни количества през декември-
януари (еднаква с периода май-юни), установена за басейна на р. Стряма – ХМС Баня за 
периода 1938-1975 г., за разлика от басейна на р. Марица – ХМС Пловдив с доминиране на 
случаите през май-юни за същия многогодишен период (Хидрологичен спровачник на...., 
1981). 

Прави впечатление, че лятното маловодие не е много дълбоко изразено, като 
относителният дял на минималния средномесечен отток през септември (август) при 
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всички реки е над 3% от годишния. Причина за това са именно обилните подземни води, 
включително и възвратните води от напояваните площи, подхранващи сумарния 
отток на реките през маловодния период (август-октомври), когато и валежите са 
минимални – друг белег за преходност на климата към континенталносредиземноморски 
за разлика от умереноконтиненталния, отличаващ се със зимен валежен минимум. През 
дългото, сухо и горещо лято обаче малките вътрешни реки и потоци пресъхват за 
няколко месеца. 

Обобщена картина на вътрешногодишното разпределение на оттока дава 
относителният дял на сезонния отток, като условно са разграничени 3 т.нар. 
хидроложки сезона – два в рамките на многоводната фаза според степента на 
многоводие: есенно-зимен с вторично пълноводие (ХІ-ІІ), пролетно-летен с основно 
пълноводие (ІІІ-VІ) и 1 в рамките на маловодната фаза – основно лятно-есенно маловодие 
(VІІ-Х). Изчислените стойности показват следното сезонно разпределение: средно около 
1/+ (над 30%) заема есенно-зимният (по-високи стойности на ниските басейни), средно 
1/? (около 50%) – пролетно-летният (по-високи стойности за високите басейни) и 
средно 1/% (около 20%) – лятно-есенният отток като дял от годишния, при 
сравнително не големи разлики между отделните реки. 

Представа за размаха (диапазона) на вътрешногодишните колебания на оттока 
се получава отново чрез т.нар. коефициент на неравномерност, представляващ 
отношение между максималния и минималния средномесечен отток. За почти всички 
реки с редовни наблюдения, както и за местния отток на територията на общината, 
изчислен на тяхна основа, този коефициент показва само неколкократно превишение (4-
5 пъти) на максималния спрямо минималния средномесечен отток (Табл. 3.1.2.1-2), което 
е показател за сравнително добре регулиран отток през годината, дължащ се главно на 
значителния отток през не много дълбоко изразеното в режима на реките лятно-есенно 
маловодие, както и на не много високите средномесечни максимуми – 14-16% от 
годишния отток. 

 

Опасни хидроложки явления 
 От анализа на публикувани и по-нови данни се установява, че случаите на 
екстремни максимални водни количества с рисков характер за наводнения, условно 
възприета критична граница за които е превишение повече от 20 пъти над средното 
многогодишно водно количество, се проявяват изключително рядко – само 1 за 40-
годишен период (1936-1975 г.) при р. Марица – ХМС Пловдив (30.VІ.1957 г. – 1200 м3/с при 
среден годишен отток 52,2 м3/с за същия период); 3 за 39-годишен период (1937-1975 г.) 
при р. Стряма – ХМС Баня (2.ХІІ.1956 – 164 м3/с , 27.VІ.1957 – 218 м3/с и 14.Х.1972 – 321 м3/с 
при средногодишен отток за същия период 8,05 м3/с) и нито един случай за р. Стряма – 
ХМС с. Маноле. Изключение от реките с редовни наблюдения и налични данни 
(Хидрологичен справочник на...,1981) прави единствено р. Пясъчник – ХМС с. Любен не 
само с ежегодни, но и с неколкократни през отделни години рискови случаи на екстремно 
високи води – 14 за 11-годишен период (1946-1957 г.) със стойности над 45 м3/с при 
среден отток за същия период 2,24 м3/с. Това категоризира р. Пясъчник като силно 
поройна река наред с другите средногорски реки западно от нея, включително и р. 
Потока (Зяпков, 1997). 

Въпреки установената тенденция на засушаване на климата през последните 
десетилетия, не е изключена проявата на катастрофално високи води, предизвекващи 
наводнения, каквито примери има за не малко поречия в страната. Такива случаи са 
възможни при денонощни поройни извалявания с количества равни на 5% и още повече на 
10% от годишната валежна сума, каквито са наблюдавани както през топлото, така и 
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през студеното полугодие (Велев, 2005). Много е важно при такива валежни количества, 
равняващи се на 25-50 мм за годишна сума от 550 мм, да се определят вероятните 
водни количества при условно възприети отточни коефициенти от порядъка на 20% 
през есенно-зимния сезон, 15% - през пролетно-летния и 10% през лятно-есенния, т.е. по-
високи от средния за дълъг период, като се има предвид че при поройни валежи 
скоростта на оттичане е по-голяма и съответно загубата за изпарение и инфилтрация 
– по-малка. 

От пороен валеж, съставляващ 10% от годишната сума – 50 мм в денонощие при 
отточен коефициент 20% би се формирало сумарно денонощно водно количество 10 мм, 
което превърнато в секунден отток за цялата площ на общината се изчислява на 39,70 
м3/с – съизмерим с оттока на р. Пясъчник – ХМС с. Любен при екстремно високи води. 
Като производни могат да се изчислят стойности за оттока и при по-ниски 
коефициенти – напр. при 15% - 29,8 м3/с и при 10% - 19,85 м3/с, който всъщност е равен на 
отток, формиран от 2 пъти по-малко количество денонощен валеж. 

Според Велев (2005) честотата на проява на поройни извалявания, равняващи се 
на 10% от съответната годишна сума, е по-голяма през топлото в сравнение със 
студеното полугодие, като случаите с такова валежно количество се наблюдават и през 
последните години. Например, високата вълна на р. Марица – ХМС Пловдив през август 
2005 г. (1100 м3/с) вероятно е формирана от обилен пороен валеж върху голяма площ на 
водосборния басейн, тъй като напълно закономерно доминиращият брой случаи на 
поройни валежи са с малък териториален обхват, което е причина за по-високата 
степен на поройност на реки с малки водосборни площи – типична е р. Пясъчник, а 
подобно на нея и р. Потока в рамките на общината, която като цяло се категоризира 
със същата степен (Зяпков, 1997). Вероятността обаче за проява на катастрофално 
високи води и наводнения на територията на общината е малка поради гъстата 
хидрографска мрежа и свързаност на водните обекти от различен тип, както и 
наличието на сравнително големи язовирни системи и многобройни стопански 
микроязовири, и не на последно място равнинният релеф, коит в съвкупност забавят 
валежното оттичане и по този начин преразпределят голям дял дори и от обилните 
поройни валежи за подхранване на подземните води. Доколкото съществува риск от 
опасно високи води и заливане на прилежащи земи, той отново би се очаквал за реките 
Пясъчник и Потока и отчасти за деретата около с. Строево и по-малко за р. Стряма, но 
главно в участъци с плитки, затлачени речни корита и неукрепени брегове. 
  

Зони за защита на водите 

На територията на общината има определени зони за защита на водите. 
В регистъра на чувствителните зони в повърхностните водни обекти в басейна 

на р. Марица, съгласно заповед № РД – 970/28.07.2000 г. на територията на община 
Марица, е определена чувствителна зона р. Марица след вливането на р. Чепеларска до 
границата. 

Зони определени като чувствителни с цел опазване на местообитания, при които 
поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за 
опазването им, включително съответните обекти по „Натура 2000”, определени 
съгласно Директива 92/43ЕИО и Директива 79/409/ЕИО. 

Зони по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна на територията на общината 
са: ЗЗ „Трилистник” с код BG0000289 , или на водното тяло ГОК Азмака и ГОК Карадере с 
код BGMA300R075 и водно тяло р. Стряма от вливане на р. Пикла до устие с код 
BG3MA400R076; ЗЗ „р. Стряма” с код BG0000429 – име на водното тяло ГОК Азмока и ГОК 
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Карадере с код BG3MA300R075 и р. Стряма от вливане на р. Пикла до устие с код 
BG3MA400R076; ЗЗ „р. Пясъчник” с код BG0000444 – име на водното тяло р. Пясъчник от 
яз. Пясъчник до устие с ГОК- 3, Строево, с. Труд – с код BG3MA500R118; ЗЗ „Марица” с код 
BG0000578. 

Зони по „Натура 2000”, обявени съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението 
на дивите птици включват ЗЗ „Рибарници – Пловдив” с код BG0002016 – име на водното 
тяло р. Пясъчник от яз. Пясъчник до устие с код BG3MA500R118. 

Зони защита на водите в басейна на р. Марица, обявени по „Натура 2000” във 
връзка с Директива за птиците и за съответните водни тела на територията на 
общината са: ЗЗ „Оризища Цалапица” с код BG0002086 – име на водното тяло р. Потока 
от гр. Съединение до устие с код BG3MA500R128; ЗЗ „Рибарници – Пловдив” с код 
BG0002016 – име на водното тяло р. Пясъчник от яз. Пясъчник до устие и ГОК – 3 
Строево, Труд с код BG3MA500R118; ЗЗ „Марица – Пловдив” с код BG0002087 – име на 
водното тяло р. Потока от гр. Съединение до устие с код BG3MA500R128.   
 

Използване на повърхностнотечащите води 
 Територията на община Марица попада в най-силно антропогенизираната 
низинна част от водосбора на р. Марица под дългогодишното въздействие предимно на 
агропроизводство, базирано на използване на голям обем води каквото е 
оризопроизводството и поливното земеделие. Изградената хидромелиоративна мрежа 
от главни и вътрешни напоителни канали включва едни от най-значимите ХТС в цялата 
област (Програма за...., 2005), например: Главни напоителни канали „Марица – 1” или 
„Ениарк” – 26 км, „Марица – 2” – 12,2 км, „Марица – 3” – 17,5 км и гъста мрежа напоителни 
канали с обща дължина на цялата канална мрежа над 120 км. Разпределена върху площта 
на общината се получава средна гъстота от 0,350 км канали на 1 кв. Км площ. 
Използваните води са главно повърхностнотечащи, но се включва и значителен дял 
подземни води чрез многобройни ПС (особено в периоди на маловодие и недостиг на 
речни води). 

Главни източници на повърхностнотечащи води са р. Тополница чрез Напоителна 
система „Тополница” с главен канал „Лесичево-Стряма”, минаващ северно от 
територията на община Марица и прехвърлени води от Каскада „Белмекен-Сестримо” 
към Горнотракийската низина чрез канал „Алеко-Потока” на юг. Южните части на 
общината попадат и в други напоителни системи: НС „Алеко-Пазарджик” (площи от 
долното течение на р. Потока) с основен водоизточник Баташки водносилов път чрез 
канала „Алеко-Потока”, НС „Алеко-Потока” между крайния участък на едноименния канал 
и р. Потока с главен водоизточник излишни води от НС „Тополница” и НС „Пловдив” – 
площи между левия бряг на р. Марица и канала Ениарк с главен водоизточник р. Марица 
чрез този канал, като съществува възможност за компенсиране на евентуален воден 
дефицит чрез основния канал на изравнителя на яз. „Пясъчник” (Проект на план за......., 
2000). 

За съжаление тази изключително сложно изградена хидромелиоративна система 
на територията на община Марица не функционира ефективно през последните години, 
за което се съди от непрекъснато отпадане на площи от котегория „поливни” поради 
напълно разрушени и амортизирани ХТС – около 36 хил. дка до края на 1998 г. и още 18 хил. 
дка само през 1999 г. (Програма за....., 2005). 

За водоснабдяване на населените места не се използват повърхностнотечащи 
води, а изцяло „качествени” подпочвени води, като извеждането на водата на 
повърхността  става помпажно от водоизточници, разположение в 9 населени места с 
общ дебит 249 л/с – от 12 л/с в с. Костиево до 50 л/с в с. Труд (Програма за..., 2005). 
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Оценката в тази Програма е, че всичси 19 селища в общината са 100% водоснабдени и че 
не се очертава вероятност за воден режим дори и в най-сухи и горещи периоди през 
годината, а и техническото състояние на ВиК мрежата е добро. Във връзка с 
използването само на подземни води за питейно-битови нужди специален интерес 
представлява и находището на минерални води в землището на с. Войводиново, които 
се извличат сондажно от 500 м чрез два кладенеца и се използват като „трапезна” вода 
(Общински план за.....,2005). 

Повърхностните водни площи от типа на язовирни системи – при селата Труд, 
Граф Игнатиево и Войводиново и някои малки стопански язовири, пръснати по цялата 
територия на общината, освен че са свързани с каналите на ННС и ВКМ с основно 
предназначение за напояване, се използват още за рибовъдство, а същесвременно са и 
традиционни естествени местообитания – развъдници на водолюбиви птици и 
животни (Общински плон ....., 2005). За равнинен тип територии такива водни площи са 
и най-благоприятните места за крайноседмичен отдих и рекреация, както и за 
любителски риболов, а наличието на някои местообитания на интересни видове от 
животинския свят са понякога обект на т.нар. специализиран туризъм. В този аспект 
може да се направи извод, че на територията на община Марица има определен 
природен рекреационно-туристически потенциал. 

 

Мониторинг на повърхностните води 
Площта на повърхностните води – реки, открити водни тела, отводнителни и 

напоителни канали на територията на община Марица заемат 5,46% от територията 
на общината. Повърхностните води са обект на хидробиологичен мониторинг. 
Вземането на водни проби и тяхното изследване се извършва съгласно световния 
стандарт ISO 7828 от 1985 г. и съответната му европейска норма EN 27828 от 1994 г. 

Възприетата методика за оценка качествата на повърхностните води чрез 
биотичен индекс на Басейновата дирекция с 5-степенната скала е официално одобрена 
от МОСВ през 1998 г. Този метод дава интегрална оценка на замърсяването за дълъг 
период от време чрез анализ на съобществата от дънни микроорганизми 
(макрозообентос). Състоянието на повърхностните водни тела на територията на 
общината е дадено в таблица 3.1.2.1-3. Там е направена оценка на качествата на 
повърхностните води по биотичен индекс с 5-степенната скала. 
  



 
 

                                                                                                                 42                                                                                                               

Таблица 3.1.2.1-3 
 

№ Река Пункт Биотичен индекс по години 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Потока Устие 
9-ти 
км на 
Пловди
в 

3 3 3 3      

2. Пясъчник Пловди
в 
преди 
северн
ия 
колект
ор 

3 2 2 2 2,5 2,5   2,5 

3. Марица Преди 
Пловди
вмост 
6-ти 
км юг 

3 3 3 3 3 3 3  3 

4. Стряма Трилис
тник 

 3 3 3 3,5   3,5  

5. Стряма Манол
е 
моста 

3 3 3 3 3 3 3 3  

6. Стряма Устие 
след 
зауств
ане на 
„Свине
въдст
во” 
Манол
е 

1,5 1 1,5 1,5 1 1  1  

  
Други открити водни тела на територията на община Марица са язовирите при 

селата Труд, Граф Игнатиево и Войводиново, както и някои други малки стопански 
язовири, разпръснати по цялата територия на общината, свързани с каналите на 
напоителната и отводнителната система, подхранване от язовирите Пясъчник, 
Домлян и речните течения. Водите на повърхностните водни площи се използват за 
напояване, рибовъдство, за рекреационни и други цели. Водните площи са 
традиционните естествени развъдници на водолюбивите птици, обитаващи региона. 

Химичното и екологичното състояние на реките на територията на община 
Марица е показано в таблица 3.1.2.1-4. 
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Таблица 3.1.2.1-4 
 

№ Код ВТ Име ВТ Общо 
състоян
ие 2008 

Състояние 
2008 

(химично/ 
Екологично

) 

Екологична 
цел (срока за 
постигане 
на добро 

състояние 

1. BG3MA400R076 Р. Стряма от вливане 
на р. Пикла до устие 

Лошо Х (добро) 
Е (лошо) 

2015 
2015 

2. BG3MA500R118 Р. Пясъчник от яз. 
Пясъчник до устие и 
ГОК-3, Строево, Труд 

Умерено Х (добро) 
Е 
(умерено) 

2015 
2015 

3. BG3MA500R128 Р. Потока от гр. 
Съединение до устие 

лошо Х (добро) 
Е (лошо) 

2015 
2015 

4. BG3MA500R117 Р. Марица от р. Въча 
до р. Чепеларска, ГК 2, 
4, 5 и 6 и Марковки 
колектор 

Умерено Х 
Е 

2015 
2015 

 
Химичното и екологичното състояние на водните тела (реките) се оценява по: 

Химично състояние. Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в 
два класа – добро и лошо. Водните тела, които отговарят на химичните стандарти за 
качество са в добро състояние, а водните тела, които са над съответните определени 
стойности са в лошо състояние. При оценката на химичното състояние на 
повърхностните водни тела са разгледани т.нар. приоритетни вещества като са 
съпоставяни с предвидените стойности за екологично качество в проектодирективата 
за екологичните стандарти. 
Екологично състояние. Екологичното състояние на повърхностните водни тела се 
оценява в пет класа: много добро, добро, умерено, лошо и много лошо. За оценка на 
екологичното състояние са следните групи елементи: биологични, хидроморфологични и 
физикохимични. 

 Показатели за определяне на екологичното състояние: 

• Хидроморфологични – хидроложки режим, морфологични условия, 
непрекъснатост на реката; 

• Биологични – фитопланктон, фитобентос, макрофити, дънни безгръбначни, 
риби; 

• Химични – общи показатели, биогенни вещества, специфични вещества. 
Резултатите от провежданите изследвания на речните води са дадени в 

протоколите, които са като приложения. На територията на община Марица се 
провежда: контролен мониторинг на р. Марица при Пловдив и р. Стряма при с. Маноле; 
оперативен мониторинг на р. Марица при бента на с. Маноле на 1 км след Пловдив 
(канала); система за прогнозиране на наводненията и ранното предупреждение; 
разработена е мрежа за количествен мониторинг. 
 На схема „Водни ресурси” е показано съществуващото състояние на качествата 
на впдоте, както и прогнозното състояние, което трябва да бъде достигнато до 2015г. 
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Източници на замърсяване 
 Основни източници на замърсяване на повърхностните води са: 

• точкови – отпадъчните води на населените места, производствените 
предприятия и животновъдните ферми; 

• дифузни – селскостопанските земи при използването на торове, химически 
вещества при борбата с вредителите на земеделските култури и инфилтриралите 
води от нерегламентираните сметища, разположени на територията на общината. 
Точкови: В населените места на територията на община Марица са изградени частични 
канализационни мрежи, които са със статус на дъждовни канализации, не се 
стопанисват и поддържат от ВиК – Пловдив. Степента на изграденост на 
канализационните мрежи е малка – 1 до 2%, като най-голяма е в селата Труд и Граф 
Игнатиево – съответно 60 и 75%. В таблица 3.1.2.1-5 е дадена степента на изграденост 
на канализационната мрежа в населените места, нейната дължина и мястото на 
заустване на отпадъчните води. 
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Таблица 3.1.2.1-5 

№ Населено 
място 

Включено население 
в канализационната 

мрежа 
% 

% 
на 

изграденост 

Дължина 
 
 

м 

Място на 
заустване на 
отпадъчните  

води 

1.  Маноле 5 1 1633 р. Черна 

2. Скутаре 6 1,5 1500 р. Аврамица 

3. Войводиново 1 1 750 ГКЗ (Ениарк) 

4. Калековец 12 5 2500 ГКЗ р. Марица 

5. Радионово 3 0,5 1210 ГК2 

6. Костиево 2 1 1450 Общински 
отводнителен 
канал 

7. Строево 3 1 1050 р. Потока 

8. Манолско 
Конаре 

1 0,6 560 Напоителен 
канал 

9. Ясно поле 1 0,5 450 Напоителен 
канал 

10. Трилистник 2 0,7 720 Ениарк, р. 
Стряма 

11. Труд 60 60 4425 р. Пясъчник 

12. Граф 
Игнатиево 

65 75 4500 ГК5 

13. Желязно 2 1 1000 ГК4 

14. Динк 1,5 1 850 Общински 
отводнителен 
канал 

15. Крислово 1 1 930 Общински 
отводнителен 
канал 

16. Царацово 2 1,3 1125 Общински 
отводнителен 
канал 

17. Войсил 0,5 0,8 695 Общински 
отводнителен 
канал 

18. Бенковски 3 1 1585 Общински 
отводнителен 
канал 

19. Рогош 1,5 1 1220 Общински 
отводнителен 
канал 
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За формираните битови отпадъчни води от населените места няма изградена 
нито една пречиствателна станция за тяхното пречистване преди заустването им в 
различните водни обекти. Заустването на отпадъчните води без пречистване във 
водните обекти допринася за замърсяването на водите в съответните 
водоприемници, което влошава екологичното състояние в района. 
 За формираните битови отпадъчни води в населените места има изградени 
септични ями или изгребни ями. Тяхното състояние не се контролира и те допринасят 
за замърсяването на подземните води в района. За близко разположените населени 
места до община Пловдив въпросът с отпадъчните води ще се реши с включването им в 
Северния обходен канал на Пловдив, както това ще бъде направено с канализацията на с. 
Войводиново. 
 За битовите отпадъчни води от 11 населени места на община марица има 
изготвени проекти за пречиствателни станции с различна степен на готовност. 
Определени са площадките за пречиствателните станции за селата Маноле, Скутаре, 
Рогош, Граф Игнатиево, Калековец, Радиново, Бенковски, Царацово, Труд, Костиево и 
Трилистник. Проектирането и изграждането на пречиствателни станции е съгласно 
изискванията на нашите нормативни разпоредби, с което чувствително ще се подобри 
екологичното състояние в района. От съществено значение е също така изграждане на 
канализационните мрежи в населените места и отвеждането на всички отпадъчни води 
до пречиствателните станции. 

На територията на община Марица са оформени четири промишлени зони, в 
които са разположени следните по-важни стопански предприятия, а именно: 

• промишлена зона Радиново, Бенковски, Царацово и Костиево. В тази зона по-
важните предприятия са: „Агри България” – за преработка на череши, „Либхер 
Хаустерете – Марица” – за производство на бяла техника, „Сонотаб българия” ЕООД – за 
преработка на тютюн, „Шел газ” – за бутилиране на пропан-бутан, „Братя Кортеви” 
ООД – месокомбинат; 

• промишлена зона Рогош и Скутаре. В тази зона е разположена българло-
италианска предачна фабрика. 

• промишлена зона в землището на с. Труд. В тази зона са разположени по-
важните предприятия – производствени, търговски и сервизни, а именно: „МАА Текс”, 
„Технорент”, „Рефан”, „Завод за хартиени опаковки”, „Нордикс” и винарна. 

• Промишлена зона Войводиново. В тази зона са разположени сладкарски цехове, 
газостанции, бензиностанции и предприятия за безалкохолни напитки. 

Голяма част от тези предприятия, особено големите промишлени, , имат 
пречиствателни съоръжения и техните отпадъчни води се пречистват и пречистените 
води удовлетворяват нормативните изисквания на Наредба № 6 при тяхното 
заустване във водните обекти. Обикновено заустванията на пречистените отпадъчни 
води се извършва в реките, в отводнителните канали или в друг воден обект. 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив е издала до 2008 г. 
повече от 82 разрешителни за заустване на отпадъчните води от стопанските 
предприятия на територията на община Марица или са продължени голяма част от 
разрешителните. 

Животновъдни ферми 
На територията на община Марица има 33 животновъдни ферми, отпадъчните 

води на които без пречистване се заустват директно във водоприемниците. Само 
свинефермата в с. Маноле има изградена и добре поддържана пречиствателна станция. 
Тъй като много от отпадъчните води се заустват в каналите на „Напоителни 
системи”, се влошават качествата на използваните води за напояване и зачестяват 
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сигналите от водоползвателите за лоши качества на водите. В каналите се заустват 
отпадъчните води от около 18 свинеферми, 12 кравеферми, 3 птицеферми. Това е много 
сериозен проблем, тъй като замърсяването на водите води и до замърсяване на 
почвите и на подземните води в района, водите от който се използват за 
водоснабдителни цели. 

Дифузни източници. Инфилтратът от нерегламентираните сметища е сериозен 
източник за замърсяване на водите. Със санирането на замърсените площадки и 
предвидените рекултивационни мероприятия ще се ликвидират тези източници, но е 
необходим по-строг контрол и да не се допусне тяхното появяване отново. На 
територията на общината има 9 нерегламентирани сметища, инфилтратът от които 
замърсява водите на водоприемниците в района и особено подземните води. 

Селско стопанство. Районът на община Марица е земеделски и на земите се 
засяват различни земеделски култури. Използването на торове и препарати в по-големи 
количества от необходимите също могат да предизвикат замърсяване на водите. 

На територията на община Марица има обекти, които са санкционирани за 
изпускани отпадъчни води във водни обекти, които не отговарят на нормативните 
изисквания като „Гергов”АД в с. Труд, поделение 2800 в с. Граф Игнатиево, „Млечни 
продукти” в с. Маноле и др. 

Някои от източниците на замърсяване на повърхностните води са разположени 
извън територията на общината, но е трудно да бъде определен техният дял върху 
замърсяването на водите. 
 
 За подобряване качествата на повърхностните водни тела е необходимо 
намаляване на антропогенния натисквърху тях, което е конкретизирано в мерки в т. 8 
 

3.1.2.2. Подземни води 
Характеристика на подземните води. Минерални води 
Подземните води на територията на общината и водоносните пластове се 

разпростират на площ 2093 км2 като обемът на подземните води достига 4 млрд. м3. 
От този огромен обем подземни води би могло да се изчерпва толкова, колкото се 
възстановява от реките и притоците, а именно 1,47 млрд.м3. Част от тези огромни 
запаси се използват за водоснабдяване на населените места и за напояване като за 
целта са изградени подходящи водовземни съоръжения. Закономерност на подземните 
води е увеличаване на температурата в дълбочина на всеки 11 м с 1оС. 

Минерални води. На територията на община Марица има термоминерално 
находище, което се намира в землището на с. Войводиново. То е установено през 1967 г. 
при геоложки проучвания от Геологопроучвателно предприятие в Асеновград при 
прокарване на проучвателен сондаж с дълбочина 614 м. През 1972-1973 г. за проучване на 
находището предприятието в Асеновград прокарва два проучвателно-експлоатационни 
сондажа с дълбочина 503,5 и 500,9 м. Проведени са химични, радиологични и 
микробиологични изследвания на минералната вода. 

През 1994 г. е направена експертна балнеологична оценка на минералната вода, 
изготвен е хидрогеоложки доклад за находището и Държавна комисия за утвърждаване 
на запаси от термоминерални води е утвърдила експлоатационни запаси на находището 
от 1 л/сек. До 1995 г. находището не се експлоатира, като същата година община 
Марица съвместно с фирма „Минерал аква” ООД Пловдив започва експлоатацията на 
минерлната вода като извършва бутилиране на базата на разрешително № 196 от 1996 
г. на МЗ. 
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На основание на подробни изследвания на минерлната вода и на получените 
резултати от това изследване Министерството на здравеопазването издава 
сертификат № 59 от 2001 г., според който минералната вода от сондажа (находище за 
минерална вода „Войводиново) може да се използва за питейно балнеолечение и 
балнеопрофилактика, както и за трапезни цели като натурална минерална вода или в 
бутилиран вид, включително и газирана. Температурата на водата е 32,5оС. 

Със Заповед № РД – 14 от 2004 г. на министъра на МОСВ е изградена санитарно-
охранителна зона около сондажния кладенец за минерална вода, който е публична 
общинска собственост, даден е на концесия, съгласно Договор от 08.01.2001 г. на 
„Минерал аква” ООД – Пловдив, като дълбочината на сондажния кладенец е фиксирана – 
500,90 м. Други минерални източници на територията на община Марица няма. 
 

Използване на подземните води. Характеристика на водоснабдителните групи 
Всички населени места на територията на община Марица са водоснабдени. 

Водоснабдителните системи на населените места се управляват и стопанисват от 
„ВиК” ЕООД – Пловдив. По-голямата част от водоснабдителните системи на 
територията на общината са изградени през периода 1960-1970 г. Всичките 19 населени 
места и промишлени предприятия са водоснабдени от подземни водоизточници, като 
за целта са изградени 1 шахтов кладенец и 26 сондажни кладенци. 
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НАЧИН НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА МАРИЦА                              

                                                                                                                             
Таблица 3.1.2.2-1 

№ Водоснабдител
на група 

Водоснабдяване 
на населените 

места 

Начин на 
подаване 

на водата 

Необходимо водно 
количество 25% загуби 

2030 г. 

Предвидени 
мероприятия 

    Q 
ср.ден 

l/s 

Qmax 
ден l/s 

Qmax 
часово 

l/s 

 

1. Група 
Бенковски, 
Радиново, 
Войсил 

От 6 бр. тръбни 
кладенци с 
дебит 48 л/с 

Помпено-
хидрофорна 
инсталация 

18,14 28,94 59,20 Изграждане на 
кладенец за с. 
Войсил с дебит 
20 л/с 

2. Група 
Войводиново и 
Желязно 

От 3 бр. тръбни 
кладенци с 
дебит 22 л/с 

Помпено-
хидрофорна 
инсталация 

13,78 19,75 42,67 Проучване и 
изграждане на 
още 3 кладенци 
или водоем с 
обем 1000 м

3
 

3. Група Граф 
Игнатиево 

От 3 сондажни 
кладенци с 
дебит 20 л/с 

Помпено-
хидрофорна 
инсталация 

11,54 16,39 29,50 Построяване на 
водоем с обем 
1000 м

3
 на БП 

станция 

4. Група 
Калековец, 
Крислово и Динк 

От 3 тръбни 
кладенци с 
дебит 56 л/с 

Помпено-
хидрофорна 
инсталация 

17,10 25,76 52,60 Не се 
предвиждат 
мероприятия за 
увеличаване на 
дебита. 
Спазване на 
изискванията в 
охранителните 
зони 

5. Група Маноле, 
Манолско 
Конаре и Ясно 
поле 

От 4 сондажни 
кладенци с 
дебит 48 л/с 

Помпено-
хидрофорна 
инсталация 

27,37 40,85 84,10 Изграждане на 2 
нови кладенеца 
или водоем от 
1000 м

3
 

6. Група Рогош, 
Скутаре, 
Трилистник 

От 3 бр. тръбни 
кладенци с 
дебит 60 л/с 

Потопени 
помпи 

23,68 48,90 92,65 Строителство 
на водоем с 
обем 2000 м3 и 
реконструкция 
на ПС ІІ подем 

7. Група Труд и 
Строево 

От 4 сондажни 
кладенци с 
дебит 50 л/с 

Помпено-
хидрофорна 
инсталация 

32,68 48,25 83,25 Изграждане на 
водни кули с 
обеми 
съответно 
300 200 м

3
 

8. С. Царацово От 4 сондажни 
кладенци с 
дебит 29 л/с 

Помпено-
хидрофорна 
инсталация 

12,13 17,31 31,15 Изграждане на 
водна кула с 
обем 200 м

3
 

9. Бъдеща група 
Цалапица-
Костиево 

Костиево-
сондажен 
кладенец с 
дебит 12 л/с 
Цалапица-2 с 40 
л/с 

Помпено-
хидрофорна 
инсталация 

42,38 59,00 103,67 Изграждане на 2 
кладенеца с 
дебит 100 л/с и 
водна кула с 
обем 200 м

3
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Питейната вода се подава към населените места посредством 9 помпени 
станции и външна водопроводна мрежа с дължина 19 км. Вътрешната водопроводна 
мрежа е с дължина 300 км. Основните водоснабдителни групи на територията на 
община Марица са: 

• Селата Бенковски, Войсил, Радиново с вододайна зона край с. Бенковски; 

• Населените места Труд и Строево с вододайна зона между двете села; 

• Селата Войводиново и Желязно с вододайна зона край с. Войводиново; 

• Селата Калековец, Крислово и Динк с вододайна зона край с. Крислово; 

• Селата Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле с вододайна зона между Маноле и 
Манолско Конаре; 

• Селата Рогош, Трилистник и Скутаре с вододайна зона край с. Рогош. 
Селата Костиево, Граф Игнатиево и Царацово са със самостоятелно 

водоснабдяване. 
 
Изградените помпени станции са за водоснабдителните групи или за 

самостоятелната водоснабдителна система на населените места. За всички 
водоизточници има фиксирани и утвърдени санитарно-охранителни зони – пояс А, втора 
и трета охранителна зона. На приложената схема на община Марица са показани 
водоизточниците за отделните водоснабдителни групи и санитарно-охранителни зони. 

Водопроводната мрежа в населените места е изградена предимно с етернитови 
тръби и малка част с чугунени. Извършва се подмяна на част от водопроводната мрежа 
на отделните населени места при аварии, които са чести по външните и вътрешните 
водопроводи, тъй като са стари и износени. Загубите по водопроводната система на 
различните населени места се движат в границите от 40 до 80% от подаваната вода. 

За подаваната вода във водоснабдителните групи не се извършва пречистване, 
извършва се само хлориране. 

Външните водопроводни мрежи са изцяло изградени от етернитови тръби – от 
помпено-хидрофорните станции до вътрешната водопроводна мрежа на населените 
места. Вътрешните водопроводни мрежи на населените места са изградени в по-
голямата си част от етернитови тръби, тръбите са стари и се получават често 
аварии. Изградени са отделни участъци от стоманени тръби в населените места: 
Бенковски – 350 м външна мрежа, Динк – 165 м вътрешна мрежа, Маноле – 335 м 
вътрешна мрежа, Ясно поле – 198 м вътрешна мрежа. В населените места са изградени 
част от вътрешните мрежи с тръби от ПЕВП – Бенковски, Войводиново, Войсил, Динк, 
Костиево, Маноле, Радиново, Строево, Скутаре, Трилистник и Царацово – общо 6875 м. 
Манесманови тръби са положени в селата Костиево, Рогош, Скутаре, Трилистник и 
Царацово – общо 15403 м. Както се вижда, процентът на етернитовите тръби по 
външните и вътрешните водопроводни мрежи е значителен. Подмяната на 
етернитовите тръби е абсолютно задължителна както за външните, така и за 
вътрешните водопроводни мрежи, но е свързано с много финансови средства. 

Начинът на водоснабдяване на населените места от община Марица, дебитът на 
водоснабдителните кладенци (Q ср.ден., Qmax ден, Qmax часово) са дадени в таблица 
3.1.2.2-1. за всяка група има изградени помпено-хидрофорни станции, няма водоеми и 
водни кули. Подаваната вода е достатъчна за задоволяване на денонощната консумация, 
но не достига за максимално часовата консумация и тогава се чувства недостиг на вода 
за задоволяване на питейно-битовите нужди на населението. 

В таблицата са дадени мероприятията, които трябва да се извършат през 
следващите години, за да бъдат задоволени нуждите от вода през 2030 г. при 30% загуби 
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на вода, които основно се свеждат до изграждане на нови сондажни кладенци, 
изграждане на водоеми или водни кули. 

Дълбочината на отделните кладенци е от 15 до 30 м. Водите са плитки и 
отговарят на нормативните изисквания. Както беше казано, водите от подземните 
водоизточници за нито едно от населените места не се пречистват, извършва се само 
хлориране. 

За всички водоизточници са определени санитарно-охранителни зони около тях и 
се упражнява ефективен контрол за дейностите, които се извършват в определените 
пояси. По този начин се ограничава или предотвратява замърсяването на подземните 
води от различните източници на замърсяване. 

Освен това като мероприятие се предвижда за всяко населено място намиране на 
алтернативен водоизточник за задоволяване на питейно-битовите и други нужди на 
населението от общината. 

Общата консумация на вода от населението и другите потребители на вода на 
територията на общината е около 1200-1300 млн.м3 годишно, като средната 
консумация в л/ж/ден е около 120-125. 
 

Мониторинг на подземните води 
 За използваните подземни води за водоснабдителни цели се провежда редовно 
мониторинг от РИОСВ – Пловдив. В подземните води не са открити тежки метали, 
водите отговарят на нормативните изисквания, но съществува опасност от 
замърсяване, тъй като водите се вземат от малка дълбочина. 
 Наблюдението на подземните води на територията на община Марица обхваща 
8 пункта, а именно: 

• 281 – тръбен кладенец ПС с. Костиево; 

• 281-1 – тръбен кладенец ПС с. Цалапица; 

• 285-а – 4 тръбни кладенци ПС с. Труд; 

• 285-б – сондаж КГМР-южен с. Труд; 

• 285-б-1 – 3 бр. Тръбни кладенци ПС с. Граф Игнатиево; 

• 289 – 3 тръбни кладенци ПС с. Войводиново; 

• 290 – 3 тръбни кладенци ПС с. Калековец; 

• 293 – 3 тръбни кладенци ПС с. Рогош. 
Изследванията на подземните води при мониторинга се извършват по следните 

показатели: активна реакция, амониеви йони, електропроводимост,, калий, калций, 
карбонатни йони, магнезий, нитрити, нитрати, общ сух остатък,, обща твърдост, 
перманганатна окисляемост, разтворен кислород, сулфатни йони. Освен това са 
провеждани изследвания за арсен, живак, мед, никел, олово, хром (шествалентен и 
тривалентен) и цинк. 

От представените протоколи за 2006 и 2008 г., които са дадени в приложенията 
се вижда, че във водите не са открити превишения на изследваните показатели, не са 
открити тежки метали. 

При извършване на контролния мониторинг на водовземното съоръжение на 
дълбочина 27 м на територията на с. Труд и представените резултати от 
изследванията за периода от 1993 до 2008 г. за водите са посочени превишения от 
стандартните изисквания за мангана, фосфатите и желязото. Превишенията не са 
големи и са установени само през някои години – до 2000 г. 

Трудно е да се каже за превишенията на ортофосфатите в подземните води, но 
по всяка вероятност те се дължат на попивните ями в домакинствата, както и на 
нерегламентираните сметища в района. 
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Изследванията на водите от сондажния кладенец в с. Труд са проведени по 54 
показателя, в т.ч. и за тежки метали. Протоколите от проведените изследвания на 
подземните води на територията на община Марица са дадени в приложенията. 

 
Източници на замърсяване  
Основните източници на замърсяване на подземните води са от битов, 

промишлен, селскостопански и друг характер. 
Битови отпадъчни води. Те са сериозен източник на замърсяване на 

повърхностните и подземните води на територията на общината. Формираните 
битови отпадъчни води от домакинствата се отвеждат в септични или изгребни ями, 
след което попиват в земята. Една част от битовите отпадъчни води се заустват в 
частичните канализационни мрежи, посроени в отделните населени места, без да се 
пречистват и се заустват във водоприемниците – р. Стряма, Потока и 
отводнителните канали. 

Производствените отпадъчни води са също източник на замърсяване на 
повърхностните и подземни води, особено ако се заустват във водните обекти без 
пречистване или с пречистване, но без удовлетворяване на нормативните изисквания. 
Контролът от страна на компетентните органи е голям – РИОСВ и Басейнова дирекция 
– Източнобеломорски район – Пловдив, като издадените разрешителни за заустване на 
отпадъчните води на територията на общината през последните години са 82, като 
някои са за продължаване сроковете на валидност. 

Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища са сериозен източник 
на замърсяване на повърхностните и подземни води в района. Независимо, че е 
организирано централизирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места, 
съществуват и нерегламентирани сметища. Особено силно е въздействието на 
сметищата върху качествата на подземните води при депонирането на опасни 
отпадъци на тези сметища, които са 9 на брой и са разположени на територията на 
населените места Бенковски, Костиево, Царацово, Граф Игнатиево, Труд, Войводиново, 
Рогош, Маноле и Калековец. 

Селско стопанство. Тъй като районът е селскостопански, засяването на различни 
земеделски култури и използването на торове и препарати за тях оказва също влияние 
върху замърсяването на водите. На територията на общината няма складове за 
пестициди, употребата на препарати за растителна защита се извършва под контрола 
на специалисти и подземните води не са замърсени с такива опасни вещества. 

Използваните повърхностни води от различните водни обекти за напояване 
също могат да допринесат за замърсяване на подземните води в района. Замърсяването 
на тези води може да е предизвикано от източници, разположени извън територията 
на общината и особено това може да има непоправими последици при заливане на 
селскостопанските площи и цели райони при наводнение. Разработеният план за 
аварийни и кризисни ситуации предвижда съответните мерки за намаляване или 
преодоляване на отрицателните последици от тези замърсявания. 

Риск от замърсяване на подземните води създават складовете за препарати за 
растителна защита при аварийни ситуации, както и наводненията при интензивни 
валежи във водосборните басейни на реките. В тези случаи замърсяванията могат да 
бъдат предизвикани от източници, разположени извън територията на общината. На 
територията на общината няма складове за пестициди, които представляват огромен 
риск за замърсяване на подземните води. 

Опасен риск за замърсяванията на подземните води представляват 
наводненията от реките на санитарно-охронителните зони около водоизточниците. В 
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общината е разработен авариен план при тези наводнения с мерки за преодоляване или 
предотвратяване замърсяванията на подземните води при тези наводнения. 
 

3.1.3. ГЕОЛОЖКА ОСНОВА 
Морфо-хидрографска характеристика 
Проучваният район обхваща част от Горнотракийската низина, в частност 

Пловдивското поле, на север от р. Марица. 
 Районът на полето е ограден от запад от Бесапарските и Овчите хълмове, от 
север – от южните склонове на Централна Средна гора, от изток – от Чирпанските 
възвишения и от юг – от р. Марица. 
 Теренът е равнинен, с лек наклон на юг-югоизток към р. марица. Равнинността му 
е нарушена от пресичащите го леви притоци на последната – Потока, Пясъчник, 
Стряма, Азмака, както и от многобройните отводнителни и напоителни канали. 
 Абсолютната надморска височина на община марица е 140 м южно от с. Маноле и 
до 200 м северно от с. Строево. 
 

Геоложко-текстонска и хидрогеоложка характеристика 
Геоложки строеж 

 Пловдивското поле представлява сложен грабен, запълнен от горноеоценски 
(приабонски), палеогенски и кватернерни отложения. 
 Горният еоцен (приабон) е представен от две задруги – долна, моласова и горна, 
морска. Долната задруга е изградена от три хоризонта – конгломератен, песъчлив и 
песъчливо-аргилитен, с дебелина над 300 м. Това е неиздържана алтернация на пясъчници, 
алевролити и глини. 
 Горната задруга е представена от морски седименти – пясъчници, варовити 
мергели, слабо песъчливи варовици с обща дебелина над 350 м. 
 Плиоценът е изграден от сменящи се помежду си пясъци, глини, чакъли, рядко 
ядчести варовици и въглищни задруги. Дебелината му е от 100 до над 500 м. 
 Кватернерните наслаги са представени от дребни до среднозърнести полигенни 
чакъли с песъчлив запълнител, разнозърнести пясъци и лещи и прослойки от песъчливи 
глини и глини. Дебелината им е от 10 до 50 м. 
 Всички гореизброени формации са покрити от почвено-растителен слой – 
песъчливи глини с растителни остатъци, хумус. Дебелината му е 0,5-1,5 м. 
 

Тектонски строеж 
 Проучваният район попада в т.нар. Пловдивски грабен, който е ограничен от 
Маришкия дълбочинен разлом от юг. На север се ограничава от Средногорския хорст – 
антиклинорий по сноп от разседи. На запад се ограничава от зона на Маришкия разлом, 
завиващ на север, а от изток опира в Чирпанския праг. Грабенът е отделен от последния 
чрез система от разседи с посока ссз-ююи.  
 Добре са проявени млади разломи по южната ограда на Панагюрско-
Старозагорската ивица, които са свързани със съвременната сеизмична активност, 
какъвто е Стремският разлом, със силно проявление през 1928 г. 

Хидрогеоложка характеристика 
В хидрогеоложко отношение практическа стойност имат подземните води, 

привързани към седиментите на приабона, плиоцена и особено към кватернерните 
наслаги. 

От приабонските седименти могат да се ползват водите в морските варовикови 
пластове, които имат общ хоризонт на напорна вода. Необходимо е по-целенасочено и 
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задълбочено проучване на този хоризонт за перспективите му за питейно и битово 
водоснабдяване. 

Плиоценът в Пловдивското поле има повсеместно разпространение. От 
хидрогеоложка гледна точка практическо значение имат водоносните пластове от 
чакъли и пясъци. Поради обстоятелството, че тези седименти залягат под местния 
ерозионен базис, водата в тях е напорна, до слабо напорна. 

Най водообилна формация е кватернерът, представен от чакъли и пясъци с тънки 
глинести прослойки. Тези наслаги са с алувиално-пролувиален и алувиален произход. 
Дебелината им в община марица е от 10 до 50 м, увеличаваща се към р. Марица. 

Подземните води, които са привързани към тази формация образуват общ 
водоносен хоризонт, независимо от разслояването му от глинестите прослойки. 
Долните пластове са със слабо напорни води, чието пиезометрично ниво се изравнява 
със свободното ниво на горните пластове. 

Филтрационните свойства на водоносния хоризонт са различни. Коефициентът 
на филтрация варира от 30 до 400 m/d. Специално в проучвания район е около 75 m/d. 
Средният коефициент на водоотдаване е около 0,23. Средната проводимост Т на 
отложенията е 1500 m2/d. 

Подземният поток северно от р. Марица е генерално на юг и се дренира от 
нея.Съществуват и многобройни отводнителни канали, които формират потоци с 
местно значение. Средният хидровличен градиент (наклон) на общия поток е 0,003, като 
към р. Марица намалява. 

Подземните води в района се подхранват от валежите, както и от р. Марица и 
притоците й. Средният модул на подземния отток е 7 dm/s/km2. 

От всички структури и басейни в България алувиалните и алувиално-
пролувиалните отложения в Пловдивско-Пазарджишкото поле е с най-висока 
водообилност. Високото залягане на подземните води в района (1,5-3 м) под 
повърхността е наложило изграждането на многобройните отводнителни канали. В 
последните десетилетия след прокарването на водоснабдителните и канализационни 
съоръжения нивото на подземните води е спаднало. Спад се установява при 
интензивното ползване на водовземни кладенци и сондажи, както и при изземване на 
баластра от р. Марица и притоците й. 

Химичният състав на подземните води в Пловдивското поле е предимно от 
хидрокарбонатно-калциево-магнезиев тип. В зоните на преовлажняване, заблатяване и 
осоляване на почвата (районите на оризищата) водите са хидрокарбонатно-натриеви и 
хидрокарбонатно-хлиродни и рядко хлоридно-сулфатно-калциеви.  

Основният тип подземни води в обследвания район има обща твърдост 7-18о Н, а 
останалите – 15-30оН, което ги определя като неагресивни спрямо бетона от 
портландцимент. 

В обсега на населените места, особено без канализация, водите в горния 
водоносен хоризонт са органически замърсени. При нагоряваните и напояваните с 
повърхности води площи се увеличава съдържанието на нитрати. 

От физико-геоложките явления и процеси най-характерните са сезонните 
замогурявания и заблатявания при разлив на реките и обилните валежи. 

Сеизмичност 
 Съгласно сеизмичното райониране на страната от 1987 г. районът в обсега на 
община Марица е разположен в зона с максимален интензитет на сеизмичните процеси 
– ІХ степен по скалата на медведев-Шпонхойер-Карник, с коефициент на земетръс 
Кс=0,27. 
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Физико механична характеристика на литоложките разновидности 
От обстойния оглед на района на община Марица и след запознаване с архивни и 

литературни източници се установи, че в обсега на общината значение за настоящо 
ибъдещо строителство имат три литоложки разновидности, обобщени в инженерно-
геоложки видове (ИГВ). 

Инженерно-геоложки вид 1: почвено-растителен слой, представен от сиво-
кафяви, песъчливи глини с органически вещества и хумес. Дебелината му е от 0,5 до 1,5 
м: 

- обемна плътност ρn – 1,7 g/cm3 
- категория за изкоп – леко земна (І-ІІ) 
- временни откоси – 1:1, постоянни 1:1,5 
При строителство почвено-растителният слой задължително се изземва. 
 Инженерно-геоложки вид 2: алувиални материали – пясъци полигенни, 

разнозърнести до дребнозърнести с дебелина от 2 до над 5 м: 

- обемна плътност  ρn 1,9-2,1 g/cm3 

- ъгъл на вътрешно триене ϕо – 20о 
- кохезия (сцепление) С – 0,04 МРа 
- деформационен модул Ео – 15 МРа 
- изчислително натоварване Rо – 0,15-0,20 МРа 
- категория на изкоп – леко земни (І-ІІ) 
- временни откоси 1:1,3, постоянни 1:3,5 
- коефициент на филтрация Кф – 70-100 m/d 
Инженерно-геоложки вид 3: алувиално-пролувиални материали – чакъли средно- до 

дребнозърнести, полигенни, с песъчлив запълнител, разнозърнести пясъци с тънки 
прослойки от песъчливи глини. Дебелината им е над 5 м: 

- обемна плътност  ρn 2,0-2,2 g/cm3 

- ъгъл на вътрешно триене  ϕо - 22о 
- кохезия С – 0,07-0,10 МРа 
- деформационен модул – 20-30 МРа 
- изчислително натоварване Rо – 1,5-2,5 МРа 
- категория на изкоп – леко земни (ІІ-ІІІ) 
- временни откоси 1:1, постоянни 1:2,5 
- коефициент на филтрация Кф – 60-80 m/d 
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3.1.4. Почви 
3.1.4.1. Разпространение на основните генетични типове и видове почви. 

Качествена и агроикономи5чна характеристика 
 

По отношение на почвите, според последното почвено-географски поделяне на 
страната (Нинов, н., География на България, БАН, 1997 г.), районът на община „Марица” 
попада в Тракийско-Среднотунджанска почвена провинция от Балканско-Апенинска 
почвена подобласт на Средиземноморска почвена област. Това е почвена провинция, към 
която се отнасят Тракийската низина и северната част на Тунджанска хълмиста област 
и която се характеризира с редица специфични особености на почвената покривка. 
Конкретно територията на общината се намира в западната част на почвената 
провинция, изградена от съвременни наслаги и богата на подземни води. 
 Под въздействието на основните фактори на почвообразуване, в случая: равнинен 
релеф – плавно преминаващ на север в широковълнообразен и хълмист, умерено-
континентални климатични условия, плиоценски и кватернерни седименти, близки 
подземни води и тревно-горска растителност, в района на община „Марица” са се 
формирали четири основни генетични почвени типа – два зонални (смолници и канелено-
подзолисти) и два интразонални, несвързани със зоналните климатични условия (наносни 
и блатни почви). 
Почвените различия, които според Националната почвена карта в М 1:400 000 (Койнов, В. 
И кол., 1968 г.) се установяват в този участък от Тракийско-Среднотунджанска првинция 
(при спазване на номерацията от легендата на почвената карта), са: 

12. Излужени смолници, глинести; 
23. Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти), леко песъчливо-глинести до 

глинесто-песъчливи; 
25. Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти), нискодолинни (мощно хумусни), 

глинесто-песъчливи; 
27. Ливадно-канелени, тежко песъчливо-глинести; 
31. Алувиални и алувиално-ливадни, песъчливи и песъчливо-глинести; 
33. Ливадни черноземновидни (заблатени), тежко песъчливо-глинести до леко 

глинести. 
Независимо от равнинния релеф и привидно почвено еднобразие, броят на 

почвените разновидности в почвената провинция, районът, който е и на територията 
на общината – е сравнително голям. Това се дължи както на природните фактори, така 
и на високата степен на антропогенизация. От природните фактори с по-съществено 
значение са съществуващото разнообразие на почвобрадуващия материал, дълбочината 
на подземните води и продължителността на въздействие на тревната или горска 
растителност. Антропогенизацията, от своя страна, се изразява главно в 
ликвидирането на естествената растителност и усвояване на земите за земеделие. А 
в последствие, с интензификацията на селскостопанското производство, са извършени 
значителни хидротехнически, хидромелиоративни и почвено-мелиоративни дейности и 
е прилагана висока агротехника. 

Според разширения систематичен списък на почвите в България, съставен от 
Националния поземлен съвет през 1992 г., във връзка със земеразделенято, почвените 
разновидности, установени и посочени на почвената карта в М 1:5000, в границите на 
общината са: 
 
 



 

57                                                                                                                  

Смолниците (с номер 12), посочени съгласно почвената карта на света (FAO 1988) 
като почвен тип Vertisols, са характерни за слабо дренираните низини и котловинни 
полета на Средна и Южна България. В района представляват почвени масиви, 
разположени западно и северозападно от община „Марица”. Площта, която заемат на 
територията на общината, е незначителна и се намира западно и северозападно от 
селата Бенковски и Царацово. Солниците в района са от подтип излужени и са почти 
изцяло обработваеми. Те са продукт на ливадния почвообразувателен процес и са 
формирани върху равнинен или широковълнообразен терен, изграден от плиоценски или 
старокватернерни седименти, под влиянието на горско-ливадна растителност и при 
наличието на високи, но променящи дълбочината си, подземни води. 

Смолниците се характеризират със средномощен (50 – 70 см) смолисточерен 
хумусен хоризонт и почвен профил с мощност около 90 – 120 см. Преходният („В”) 
хоризонт е тъмно кафяв и плътен. В дълбочина същият просветлява до червеникаво и 
жълтеникаво кафяв и постепенно преминава в почвообразуващата основа. 
Структурата на орницата е слаборазпрашена зърнесто-праховидна, а надолу в 
дълбочина преминава в буцесто-призматична и призматична. Карбонатите са 
акумулирани във вид на белоочки и се намират в долната половина на преходния 
хоризонт. Преходът между хоризонтите е ясен, но поради наличието на тъмни ивици в 
дълбочина по профила и т.нар. „джобове” с богатокарбонатен материал почти до 
повърхността – съществена особеност за смолниците изобщо. Първите са формирани в 
сухо състояние на почвата, след като почвени агрегати от повърхностния хоризонт 
падат в пукнатините и достигат до „ск” хоризонт. „Джобовете” – обратно. Те се 
формират при валежи, след като по пукнатините първо се навлажнява 
богатокарбонатния почвен материал на дъното, същият набъбвайки се изнася нагоре по 
пукнатините и се вклинява в хумусния хоризонт. 

По механичен състав смолниците са тежки почви – тежко песъчливо-глинести до 
леко глинести, със съдържание на физическа глина (частици по-малки от 0,01 мм) най-
често между 50 и 65 % в хумусно-скумулативния хоризонт. В следващия в дълбочина 
хоризонт механичният състав е предимно леко глинест. Поч(вообразуващата основа е 
средно или тежко песъчливо-тлинеста, като преобладаващи се явяват фракциите на 
едрия прах и дребния пясък. 

Физико-механичните свойства на смолниците са сравнително неблагоприятни, 
тъй като при преовлажняване те силно набъбват, а при изсъхване – силно се свиват и 
образуват широки и дълбоки пукнатини. Изобщо смолниците се отличават с ниска 
водопропускливост, висока влаго-задържаща способност и неблагоприятен въздушен 
режим. Относителната плътност е около 2,7, а обемната – 1,6-1,8 в повърхностния 
хоризонт (при абсолютно суха почва). Запасеността с хумус е най-често средна (2,5 – 4% 
в повърхностния хоризонт), но не е изключена и слаба (около 2%). Но общо взето 
запасеността в еднометровия почвен пласт е добра, тъй като съдържанието му в него 
не пада под 1%. Заптасеността с общ е слаба (под 0,150%), на общ фосфор – слаба и 
средна (до 0,150%), а на калий – средна и добра. Карбонатите са вмити в долния край на 
почвения профил. Почвената реакция е слабо кисела и неутрална – с рН ( в ХСЕ) между 5,0 
и 6,1. Почвообразуващият материал има алкална реакция. Сорбционният капацитет е 
сравнително висок (40 – 50 mequir/100 g почва), висока е и степента на наситеност с 
бази. 

Категоризацията на смолниците в района, според българската система за оценка 
и за използване на земята (Методика за работа по кадастъра на селскостопанските 
земи в Р. България, 1988 г.), посредством относителни величини (бонитетни балове), е 
четвърта (с повече от 60 бала) и попада във втора бонитетна група „добри земи” 
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(Таблица 3.1.4-1). Съгласно методиката на ФАО (1983 г.), известна като класификация за 
пригодност на земята, смолниците са от клас (S2) „пригодни” (Таблица 3.1.4-2). Тази 
класификация е развита и като указание за запазване на продуктивността, и като 
основа за определяне и конкретно отстраняване на ограничаващите почвеното 
плодородие фактори. В случая при смолниците водещ, ограничаващ пригодността им 
фактор, е затруднената обработка („0”). Мярката, която се препоръчва при този 
ограничаващ фактор, е спазване на оптималните срокове на обработка. Тези почви са 
подходящи за отглеждане на житни, технически и зеленчукови култури. 

По устойчивост на химическо замърсяване, съгласно петстепенното (низхдящо) 
класиране на почвите в страната (чл. 8 от Приложение № 8 от Инструкция № РД-00-
11/13 юли 1994 г., МЗ), излужените смолници са от клас втори. 
 

Канелено-подзолистите (псевдоподзолисти) почви (23 и 25) по легендата на ФАО 
се приобщават към почвения тип на планосолите (Planosols). На територията на 
общината те са вторите по площ почви. Почвените масиви с тях имат удължена и 
неправилна форма и се разполагат почти успоредно и в същата посока на трите реки и 
алувиалните почви, върху надзаливните и по-стари речни тераси. Те са образувани в 
условията на безотточен релеф, върху плиоценски и старокватернерни отложения и 
под продължителното влияние на широколистна горска растителност, характерна за 
ниския горски пояс. Канелено-подзолистите почви рязко се отличават от всички 
останали с диагностичните си показатели. Това са текстурни почви, които имат 
алувиален („Е”) и текстурен (”Вt”) хоризонти. Преходът между тях е рязък и с текстурна 
диференциация повече от 1,8. Почвеният профил е дълбок (1 – 1,5 м) и силно 
диференциран. Повърхностният хоризонт светлее, има мощност 18 – 35 см, глинесто-
песъчлив и леко песъчливо-глинест механичен състав – с физическа глина между 18 и 30% 
и разрушена зърнеста или троховидна структура. Илувиалният хризонт е червено-кафяв 
или жълтеникаво-кафяв, плътен, с глинест механичен състав и буцесто-призматична 
или призматична структура. Мощността му е 50-70 см. 

Канелено-подзолистите почви се характеризират с дълбоко вмиване на 
карбонатите и лесно разтворимите соли, относително увеличаване на SiO2 в 
повърхностния хоризонт и интензивно изнасяне от него на глината и хидроокисите на 
желязото и алуминия и отлагането им в илувиалния хоризонт.  

Водно-въздушният режим при тези почви е твърде влошен и неблагоприятен. 
Илувиалният хоризонт е много слабо водопроницаем, има голяма влагозадържаща 
способност, като по този начин създава условия за продължително повърхностно 
преовлажняване. 

Канелено-подзолистите почви в района са бедно и слабо хумусни, със съдържание 
на хумус в орницата едва 0,80 – 1,40%, като в дълбочини то още повече намалява. 
Запасеността с общ азот и общ фосфор е също много слаба. Почвената реакция в най-
горния хоризонт е силно кисела и кисела с рН (в КСЕ)= 4,1-4,6. Реакцията в първите 
поделения на илувиалния хоризонт е слабо кисела (рН = 5,2-5,5), но в следващите надолу 
по посока на почвообразуващата основа се променя в неутрална иалкална. 
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Относителна оценка на почвите в община „Марица” по бонитетни балове 
(по българска методика) 

Таблица 3.1.4-1 

Почвени различия Бонитетна 
категория 

 
Бал 

 
Бонитетна група 

Излужени смолници 
(12) 

 
4 

 
> 60 

 
Добри земи 

Канелено-подзолисти 
(псевдоподзолисти) 

(23, 25) 

 
5 и 6 

 
50-60 

Средно добри земи 

Ливадно-канелени 
(27) 

 
5 

 
60 

Добри и средно 
добри земи 

Алувиални и алувиално-
ливадни 

(31) 

 
4 и 5 

 
> 60 

Добри и средно 
добри земи 

Ливадни 
черноземновидни 

(заблатени) 
(33) 

 
4 

 
> 60 

 
Добри земи 
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Категоризация на почвите в община „Марица” по пригодност за земеделие 
(от методиката на ФАО, 1983 г.) 

Таблица 3.1.4-2 

Почвено различие Категория за 
пригодност 

Клас (S) 

Водещ 
ограничаващ 

фактор 
(подклас) 

Използване Охрана и 
подобряване 

Излужени смолници 
(12) 

S2 – пригодни S2,0 – 
затруднена 
обработка 

Зърнени, 
технически и 
зеленчукови 
култури 

Оптимални 
срокове за 
обработка 

Канелено-
подзолисти 

(псевдоподзолисти) 
(23, 25) 

S2 – S3  – 
пригодни и 
малко 
пригодни 

S3, m, r – лош 
дренаж, бедни 

Зърнени 
култури, 
ливади, 
пасища 

Варуване, 
дренаж, 
торене 

Алувиални и 
алувиално-ливадни 

(31) 

S1 – най-
пригодни 

S1 – няма Всички 
култури 

- 

Ливадно-канелени 
(27) 

S2 – пригодни S2, r, o – бедни, 
затруднена 
обработка 

Зърнени, 
фуражни, 
овощни 
градини, лозя 

Торене, 
оптимални 
срокове за 
обработка 

Ливадни 
черноземновидни 

(заблатени) 
(33) 

S2 – пригодни S2, w, o – 
преовлажнени, 
затруднена 
обработка 

Всички 
култури 

дренаж 

 
Категории земи, пригодни за земеделие (S) 

Класове (S)  Подкласове 

 
S1 – най-пригодни 
 
S2 –  пригодни 

 

S3 – малко пригодни 

 

Ограничители: 
o – затруднена обработка 
m –лош дренаж, повърхностно 
задържани или изклиняващи води 
r – бедни на хранителни вещества 
w – преовлажнение от близки 
подпочвени води 
 

 
Категории земи, непригодни за земеделие (N) 
 

Бонитетната категория на канелено-подзолистите почви е шеста – с бонитет 
50 бала и попадат в бонитетната група „средно добри земи”. По пригодност за 
земеползване те са от клас S2 и клас S3 – т.е. пригодни и малко пригодни. Водещите 
ограничителни фактори за тези почви са два – лош дренаж (m) и бедна запасеност с 
хумус и хранителни вещества (r). За това дейностите, които се препоръчват за 
подобряване на канелено-подзолистите почви в района, са варуване, дренаж и торене 
(Таблица 3.1.4-1). 

Канелено-подзолистите почви, съгласно описаното им състояние, са пригодни за 
отглеждане на зърнени култури, за ползване като ливади и пасища. 
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По устойчивост на химическо замърсяване канелено-подзолистите почви са от 
клас пети. 

 
Ливадно-канелените почви (27), попадащи по ФАО в клас лювисоли (Luvisols), се 

нареждат на трето място по площ след алувиално-ливадните и канелено-подзолистите 
(псевдоподзолисти) почви в границите на общинското землище. Те представляват 
неголеми почвени масиви с удължена и неправилна форма, разположени паралелно край 
реките и алувиалните почви или между канелено-подзолистите почви и същата посока.  

Ливадно-канелените почви са образувани върху разнообразен алувиален и отчасти 
делувиален материал. Почвообразувателният процес първоначално е протекъл под 
нсепосредственото влияние на ливадна растителност, близки подземни води и често 
нанасяне на нов алувиален материал. По-късно, поради някои локални изменения на 
условията, процесът на нанасяне почти затихва. Подземните води остават по-дълбоко, 
но с перидично повишаване на нивото си. През отделни периоди от време същите 
площи са били завладени от горска растителност. В резултат на всички тези процеси се 
оформя почвен профил, доближаващ се до голяма степен до този на съответните 
зонални почви. Но мощността му, както и тази на хумусния хоризонт, силно варира, 
съответно – 90-125 см и 55-70 см. Структурата на орницата е разпрашена зърнесто-
праховидна, на подорницата – зърнесто праховидна и бучковидна, като надолу по 
профила постепенно преминава в буцесто-призматична и призматична. 

По механичен състав ливадн-канелените почви са обикновено тежко песъчливо-
глинести (45-50% - физическа глина). Но поради голямото разнообразие на алувиалния 
почвообразуващ материал и извършената нивелация на земите при изграждането на 
напоителната система, механичният състав силно се колебае – от средно песъчливо-
глинест до леко глинест (40 – 70% - физическа глина). 

В съответствие с механичния състав са и останалите физически и физико-
механични свойства. 

Запасеността с хумус е слаба (1,7- . 2,00% в орницата). Слаба е запасеността и с 
общ азот (пд 0,150%) и общ фосфор (под 0,100%). Почвената реакция е слабо кисела и 
неутрална. 

При категоризацията на ливадно-канелените почви се оказва, че по-голямата 
част от съответните показатели са най-близко до тези на смолниците. Бонитетната 
им категория е пета и попадат в бонитетната група на „средно добри земи”. 

По пригодност те са от клас S2 – пригодни. Водещ, ограничаващ пригодността им 
фактор, е затруднената обработка („о”). Препоръките за подобряването им и начинът 
на ползването са торене, спазване на оптимални срокове за обработка и застъпване 
основно на зърнени и фуражни култури, овощни градини и лозя. 

По устойчивост на химическо замърсяване ливадно-канелените почви са от клас 
трети. 
 

Алувиалните и алувиално-ливадни почви (31) по легендата на ФАО са определени 
като наносни (Fluvisols) почви. По площ и значение те са на челно място за общината. 
Алувиално-ливадните почви заемат заливните и първите надзаливни тераси на 
протичащите през територията на общината реки – Пясъчник, Стряма и Потока; на 
няколкото по-малки притока, както и участъка от лявата тераса на р. Марица. Поради 
мащаба, на почвената карта не са и е невъзможно да бъдат показани по-тесните речни 
тераси и ивиците от релефни понижения, заети от алувиални и делувиално-ливадните 
почви. 
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Общо и характерно за наносните почви е, че те не са свързани със зоналните 
климатични условия. Генетично това са млади почви, формирани върху алувиални 
отложения, близки (1-3 м) подземни води и под влияние на ливадна растителност. 
Алувиално-ливадните почви нямат оформен почвен профил. Същият е изключително 
разнообразен, пластов и с непоследователен морфологичен строеж, което се обуславя 
от разнообразието на почвообразуващия материал и периодичното прекъсване на 
почвообразувателния процес при нанасяне на нов алувиален материал. Мощността му е 
също твърде разнообразна и силно варира – най-често между 30 и 120 см. Съставен е от 
слабо развит хумусно-акумулативен хризонт (10-40 см) и следващите в дълбочина под 
него слабо хумусирани и чисти речни пластве или погребани почви. Повърхностният 
хоризонт е жълтеникаво-кафяв и рохкав. Структурата му е слабо оформена и нездрава 
зърнесто-троховидна. 

Механичният състав е лек и също разнообразен – обикновено песъчлив и глинесто-
песъчлив (физическа глина до 20%), но не е изключено и по-тежък – средно до тежко 
песъчливо глинест. Изобщо това са леки, топли и проветриви почви, с благоприятен 
въздушен и топлинен режим, но поради високата водопропускливост и слаба 
влагозадържаща способност с неблагоприятен воден такъв. 

Запасеността с хумус и хранителни вещества е бедна и слаба, със съдържание на 
хумус в орницата под 1% и до 2,5%. В дълбочина по профила съдържанието е 
незначително и се мени твърде неравномерно. Почвената реакция е преобладаващо 
неутрална и слабо алкална, с рН (в Н2Д) около 7 и малко над 7. 

Алувиалните почви, за разлика от алувиално-ливадните, се срещат само в 
заливните речни тераси. Те се намират в начален процес на почвообразуване и имат 
слабо оформен, слабо мощен (едва 4-18 мм), рохкав и почти безструктурен хумусен 
хризонт. Механичният състав при тях е по-лек, запасеността с хумус е бедна, а с общ 
азот и общ фосфор – слаба. 

В резултат на съществуващата разлика в стойностите на част от 
показателите, алувиално-ливадните и алувиалните почви попадат в различни 
бонитетни категории. Първите са преобладаващо от четвърта бонитетна категория 
с повече от 60 бала, а следователно и в бонитетната група на „добрите земи”. 
Алувиалните почви са от пета бонитетна категория с по-малко от 60 бала, което ги 
отрежда в бонитетната група на „средно добрите земи”. 

По пригодност за земеделие алувиалните и алувиално-ливадните почви са от клас 
S1 – на най-пригодните. При тях водещ, ограничаващ пригодността фактор, не е 
отбелязан. Съгласно същата класификация, те са годни за отглеждане на всички видове 
земеделски култури. 

По устойчивост на химическо замърсяване и алувиалните, и алувиално-ливадните 
са от клас пети. 
 

Ливадните черноземновидни (заблатени) почви (33) имат твърде слабо 
разпространение в границите на общината. Това са три петна край южната землищна 
граница, в близост до устието на реките Пясъчник и Стряма и в лявата тераса на р. 
Марица. 

По легендата на ФАО тези почви могат да се приобщят към почвения тип на 
вертисолите – вид гливидни. Характеризират се със слаба диференциация, слабо мощен 
хумусен хоризонт (30-40 см), добре изразен илувиален хоризонт (80-120 см), процес на 
вътрешно глинясване, слаб лесиваж, тежко песъчливо-глинест до леко глинест 
механичен състав, висока наситеност по цялата дълбочина на почвения профил с бази и 
дълбоко хумусиране. Хумусното съдържание в орницата е 2-3%, а в повърхностния 
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хоризонт на целините достига до 5%. В дълбочина по профила същото плавно намалява. 
Почвената реакция е слабокисела и неутрална. 

Ливадните черноземновидни почви са от четвърта бонитетна категория с 
малко повече от 60 бала и по този начин попадат в бонитетната група на „добрите 
земи”. 

Съгласно категоризацията по пригодност, тези почви са от клас S2 – пригодни и 
подклас S2wo, с водещи ограничаващи фактори преовлажняване (w) и затруднена 
обработка (о). Почвите са пригодни за всички култури, но след отстраняване на 
ограничаващите фактори чрез дрениране. 

По устойчивост на химическо замърсяване ливадните черноземновидни почви са 
от клас втори. 

Принципно почвите в района са с доказани високи качества и висока 
продуктивност, потвърдени и от настоящата кратка характеристика. В Таблица 3.1.4-
3 са посочени (по информация от 19.05.2009 г. на Общинска служба по земеделие, общ. 
Марица) площите на почвите по категории и населени места. 

 
 
 
 



 

Размер на земеделските земи по категории и землища в община Марица (19.05.2009 г.) 
Таблица 3.1.4-3 

№ 
по 

 
Землище 

Имоти Категория - дка Общо 

ред  брой ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ Х дка 

1 Ясно поле  1946,415 2216,216 4764,902 90,826 - - 82,332 9100,691 

2 Манолско 
конаре 

 - 5333,286 5570,017 - - - - 10903,303 

3 Маноле  807,512 5022,266 14086,757 3085,579 - - - 23002,114 

4 Рогуш  69,460 2034,716 17531,870 - 2,681 762,753 - 20401,480 

5 Скутаре  1331,846 5948,505 6775,900 - - 198,969 - 14255,225 

6 Войводиново  - 9940,211 - - - - - 9940,211 

7 Калековец  1084,183 9484,215 2229,837 1162,827 - - - 13961,062 

8 Горилистник  2338,788 733,730 5180,983 - - 656,743 - 8910,244 

9 Желязно  - 5589,710 - - - - - 5589,710 

10 Динк  - 4219,079 725,949 - - - - 4945,028 

11 Крислово  - 5491,191 - - - - -- 5491,191 

12 Труд  - 15247,837 13764,532 1078,709 - - 15,336 30106,414 

13 Граф Игнатиево  - 3953,662 10389,859 4255,588 - - 914,321 19513,430 

14 Строево  - 1963,875 19433,347 - - - - 21397,222 

15 Войсил  - 8047,232 5897,438 759,332 - - - 14704,002 

16 Бенковски  - 2013,978 9365,931 853,723 - - 1433,222 13666,854 

17 Царацово  - 3998,703 4790,109 1623,599 - - 1002,635 11415,046 

18 Радиново  - 4955,641 - 286,031 672,966 - 4564,697 10479,295 

19 Костиево  - 10147,578 4378,513 265,088 - - 3915,102 18706,281 

1-19 Всичко – дка          

 %          
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В следващата Таблица 3.1.4-4 същите тези земи са обобщени освен по категории 
(общо за общината), но и по бонитетни групи. 

 
 
 

Размер на земеделските земи по категории и бонитетни групи 
Таблица 3.1.4-4 

Категория Площ Бонитетна група Средно 
агрономичен бал 

 Дка %   

ІІІ 
ІV 

  Добри земи 60 – 80 

V 
VІ 

  Средно добри земи 40 – 60 

VІІ 
VІІІ 

  Лоши земи 20 – 40 

Х   Непригодни 0 – 20 

Всичко  100   

 
ВТОРА съществена особеност е, че на територията на община Марица 

преобладават почвите от четвърта и пета категория, като по този начин първите 
попадат в бонитетната група на „добри земи”, а вторите в бонитетната група на 
„средно добри земи”. Следващите по площ категории земи са от шеста  и трета  и 
попадат съответно в бонитетни групи „средно добри земи” и „добри земи”. Почви от 
първа, втора и девета категории на територията на община Марица не се посочват. 
Площите на земите от седма и осма категория – т.е. от бонитетната група „лоши 
земи”, са много малък процент. Установяват се в землищата на селата Рогош, Скутаре, 
Трилистник и Радиново. Делът на непригодните за земеделие земи (от десета 
категория) е също много малък процент. Те са съсредоточени основно в югозападната 
част на общинската територия, главно в землищата на селата Раднево  и Костиево и 
по-слабо на селата Бенковски и Царацово. На север единствено в землището на с. Граф 
Игнатиево, на границата с община Калояново, се устанвява площ от десета категория. 

Като се изхожда от характеристиките и особеностите на почвите в района и 
въз основа на преобладаващата категория почви на територията на община Марица 
могат да се обособят четири, твърде разнообразни по форма и площи, зони: източна, 
централна, западна и югозападна. Като граница между източната и централната се 
приема условно линията Трилистник – Скутаре. Между централната и западната зона 
условната граница е линията Динк – Труд – Царацово. Границата между централната и 
западната зона от север и югозападната зона от юг се приема линията Войсил – 
Бенковски – Царацово. 

В източната зона се включват основно земите на селата: Ясно поле, Манолско 
конаре, Маноле, Рогош, Трилистник и източната част на Скутаре. На тази територия 
преобладават почвите от пета категория. 

В централната зона са главно земите на Войводиново, Желязно, Калековец, 
Крислово, Динк и северозападната част на Скутаре. Тук преобладават почвите от 
четвърта категория. Вторите по площ са от пета категория. Срещат се частично 
почви и от трета и шеста категория. 
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Западната зона е най-голяма по площ и включва земите на Граф Игнатиево, Труд, 
Строево, Войсил, Царацово и Бенковски. Основната категория на почвите в тази зона е 
пета. Следват тези от четвърта и отчасти от шеста и десета категория. 

Югозападната зона е най-малка по площ и включва земите на селата Радиново и 
Костиево. В тази зона разнообразието е най-голямо. Почвите са предимно от четвърта 
категория. На второ място са почвите от десета категория, а след тях – тези от пета 
категория. Незначителни площи заемат почвите от шеста и седма категория. 

 
Оценка на антропогенното натоварване (баланс и структура на земеползване, 

поливност) 
Изключително благоприятните почвено-климатични условия и равнинен релеф са 

първата и основна предпоставка за сериозна, още далеч в миналото, антропогенизация 
на земите на територията на община Марица. Първоначално антропогенизацията се 
изразява главно в ликвидиране на естествената растителност и използване на земите 
почти изключително за земеделие, основен поминък на местното население и до днес. 
По-нататък антропогенизацията на почвите е свързана с начините на земеползване. Но 
освен за земеделие, равнинният релеф на района предлага изключително добри условия и 
възможности за извършване и развиване и на всякакъв друг вид дейности, които от своя 
страна в процеса на реализацията им предизвикват трайни или временни увреждания на 
почвите. 

Според класификацията на увредените земи (Инструкция № РД-00-11/13 юли 1994 
г., МЗ) същите, в зависимост от природата на увреждането, се обособяват в три класа 
на увреждане – нарушени, деградирани и замърсени. От тях най-сериозни и почти 
невъзвратими са техногенните увреждания на почвите, свързани главно с 
урбанизираните, промишлените, инфраструктурните и разни други видове 
стрителство, водещо не само до значителни промени на повърхностния почвен слой, но 
и до пълно разрушаване и унищожаване на почвената покривка. 

При тези обстоятелства на постоянно растяща през последните две 
десетилетия динамика на техногенна антропогенизация балансът на земите по видове 
територии е твърде непостоянен и непрекъснато се мени. Като обект на нарушаване и 
отнемане на площи са основно земеделските земи и делът им понастоящем (м. Април 
2009 г.) представлява 81,2% от територията на общината. Съгласно настоящия 
устройствен план и предвидените териториални изменения, размерът на 
земеделските земи в случая намалява с още 27 095 дка, а делът им спрямо територията 
на общината съответно пада на 71,7% (таблица 3.1.4-5). 
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Размер и структура на поземлените ресурси на община „Марица” 
Таблица 3.1.4-5 

№ Вид територия Съществуващи Проект 

  Дка % Дка % 

 
1 
 

 
Земеделски земи 

 
27816,7 

 
81,2 

 
24182,6 

 
70,5 

 
2 
 

 
Горски територии 

 
722,9 

 
2,1 

 
710,4 

 
2,1 

 
3 
 

 
Населени места и др. 
строителства 
 

 
2857,2 

 
8,3 

 
6845,5 

 
20,0 

 
4 
 

 
Водни площи 
 

 
1870,3 

 
5,5 

 
1755,7 

 
5,1 

 
5 
 

 
Транспортни и инфраструктурни 
обекти 
 

 
969,8 

 
2,8 

 
748,9 

 
2,2 

 
6 
 

 
Полезни изкопаеми и депа за 
отпадъци 
 

 
28,8 

 
0,1 

 
22,6 

 
0,1 

 
 

 
Обща площ на общината 
 

 
34265,7 

 
100,0 

 
34265,7 

 
100,0 

 
Като известна компенсация за нарушените земи, съгласно нормативните 

документи по рекултивация, се изисква отнемане, съхраняване и оползотворяване на 
хумусния пласт от нарушените терени за рекултивация на други нарушени терени или 
подобряване на слабо продуктивни земи. 

 
Състояние на почвената покривка замърсени почви. Източници на замърсяване 
Съществена особеност относно замърсяването на почвите в района на община 

Марица, е сравнително благориятното им състояние, въпреки значителното 
техногенно натоварване от наличието на 19 населени места, висока урбанизираност, 
застроени извън регулационните им граници обширни терени за промишлено-
производствени и за многообразни стопански дейности; наличие на гъста мрежа от 
комуникационни, транспортни, инфраструктурни обекти и съоръжения – 
автомагистрала, главни и второстепенни пътища, жп линии, летища, газопровод, 
петролопровод и др.; комунални обекти – на първо място това са пръснатите в района 
регламентирани и нерегламентирани площадки за битови и строителни отпадъци, 
специализирани и обслужващи складове и магазини, паркинги, бензиностанции, 
изоставени стопански дворове, няколко животновъдни комплекса и немногобройните 
дребни лични стопанства; нарушени и неподдържани напоителна и отводнителна 
система и речни корита, чийто брегови части много често са засипани с боклуци, 
нерегламентирани кариери за добив на инертни материали; непосредствената близост 
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на гр. Пловдив; присъствие на КЦМ в низината (средно на 15 км югоизточно от 
общината). Съществуват още и други по-незначителни обекти и съоръжения от 
обслужващата сфера. 

За определяне състоянието на почвите на територията на община Марица и 
евентуалното им замърсяване с тежки метали и арсен са правени през последните две 
десетилетия по различни поводи изследвания на почвени проби, взети от различни 
пунктове и землища, както следва: 

- от 13 пункта в периода 1990 – 2000 г. от землищата на девет села 
(резултатите са посочени в таблица 3.1.4-5); 

- от постоянен пункт (в землището на с. Костиево) за наблюдение по 
показателя тежки метали през 2001 г. (Таблица 3.1.4-6); 

- от пунктове № 186 (с. Труд) и № 202 (с. Ясно поле), през 2004 г. и 2005 г., 
съгласно почвен мниторинг (Таблица 3.1.4-7); 

- от същите два пункта, през 2005 и 2008 г. съгласно почвения мониторинг 
(таблица 3.1.4-8). 

По отношение на замърсяване на почвите в района на общината с устойчиви 
органични замърсители (УОЗ), данни от извършено изследване (09.10.2008 г. – 06.08.2009 
г.) на почвена проба (съгласно провеждан почвен мониторинг) от пункт в землището на 
с. Ясно поле, показват стойности, които са под границите на определяне (Приложение 
12.2). 
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Съдържание на тежки метали в почвени проби от 13 пункта на територията на 
община „Марица за периода 1990 – 2000 г. 

(ПДК определен за всички проби при рН (Н2О) между 6,0 и4 7,0) 
Таблица 3.1.4-5 

 
№ 

Пункт Pb 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

Cn 
mg/kg 

Mn 
mg/kg 

Mg 
mg/kg 

По 
ред 
 

 
Населено 

място 
 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
Изм. 

 
Изм. 

 
 
1 
2 
3 

Северозападна 
зона 
с. Костиево 
с. Бенковски 
с. Царацово 

 
80 
80 
80 

 
37 
20 
43 

 
340 
340 
340 

 
42 
31 
58 

 
1,5 
1,5 
1,5 

 
0,9 
1,1 
1,3 

 
260 
260 
260 

 
19 
27 
30 

  

 
4 
 
5 
 
6 

Централна зона 
с. Войводиново 
– юг 
с. Калековец – 
юг 
с. Калековец -  
север 

 
80 
80 
80 

 
50 
33 
39 

 
340 
340 
340 

 
50 
50 
42 

 
1,5 
1,5 
1,5 

 
1,0 
1,20 
0,8 

 
260 
260 
260 

 
43 
28 
31 

  

 
 
7 
 
8 
9 
 
10 
 

Североизточна 
зона 
с. Рогош – 
овощна градина 
с. Маноле 
с. Ясно поле – 
юг 
с. Манолско 
Конаре - изток 

 
 
80 
80 
80 
80 
 

 
 
40 
28 
43 
40 

 
 
340 
340 
340 
340 

 
 
52 
30 
49 
61 

 
 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

 
 
1,1 
0,4 
1,0 
1,2 

 
 
260 
260 
260 
260 

 
 
69 
34 
22 
- 

 
 
 
 
98 

 
 
 
 
36 

  Фон  при рН 
(Н2Д) >= 6,0 
(средно за 
страната) 

26 88 0,4 34 800 - 
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Съдържание на тежки метали и арсен в почви – пункт с. Костиево (за 
наблюдение по показателя тежки метали) – определено на база на 10 последователни 
измервания (2001 г.) 

Таблица 3.1.4-5 

рН 
(Н2О) 

Pb 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

Cn 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

As 
mg/kg 

 

  
 

 
ПДК 

 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Из
м 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
6,65 

 
80 

 
60 

 
1,5 

 
<0,03 

 
260 

 
50 

 
340 

 
78 

 
25 

 
1,4 

 
6,68 

 
80 

 
59 

 
1,5 

 
<0,03 

 
260 

 
49 

 
340 

 
77 

 
25 

 
1,4 

 
6,67 

 
80 

 
59 

 
1,5 

 
<0,03 

 
260 

 
49 

 
340 

 
79 

 
25 

 
1,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Съдържание на тежки метали и арсен 
Почвен мониторинг (2004 и 2005 г.) 

Таблица 3.1.4-7 

Година 
Пункт 

 
Дълб. 

рН Cn 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

Pb 
mg/kg 

Ni 
mg/kg 

Cr 
mg/kg 

As 
mg/kg 

№ 
на 
селище 

на 
про-
бовз. 

Н2О  
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
ИЗМ. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

2004 г. 
Труд 
186 

 
0-20 

 
6,00 

 
120 

 
11,34 

 
200 

 
31,88 

 
1,0 

 
0,083 

 
70 

 
9,81 

 
50 

     

Ясно 
поле 
202 

 
0-20 

 
7,39 

 
280 

 
19,67 

 
370 

 
57,62 

 
3,0 

 
0,292 

 
80 

 
22,61 

 
70 

    
25 

 
2,047 

2005 г. 
Труд 
186 

 
0-20 

 
5,80 
5,63 

 
120 
120 

 
15,70 
15,50 

 
200 
200 

 
75 
76 

 
1,0 
1,0 

 
0,132 
0,137 

 
70 
70 

 
24,90 
26,40 

 
50 
50 

 
59,2 
58,4 

 
180 
180 

 
42,60 
38,70 

 
25 
25 

 
4,35 
3,92 
 

Ясно 
поле 
202 

 
0-20 

 
7,03 
6,71 

 
280 
260 

 
11,90 
11,90 

 
370 
370 

 
64 
61 

 
3,0 
1,5 

 
0,192 
0,196 

 
80 
70 

 
25,80 
26,60 

 
70 
60 

 
53,9 
60,5 

 
200 
190 

 
26,80 
28,30 

 
25 
25 

 
4,43 
3,80 
 

Avr 
Труд 
186 

 
0-20 

 
5,81 

 
120 

 
14,18 

 
200 

 
60,96 

 
1,0 

 
0,117 

 
70 

 
20,37 

 
50 

 
58,80 

 
180 

 
40,65 

 
25 

 
4,14 

Ясно 
поле 
202 

 
0-20 

 
7,04 

 
280 

 
14,49 

 
370 

 
60,87 

 
3,0 

 
0,227 

 
80 

 
24,67 

 
70 

 
57,20 

 
200 

 
27,55 

 
25 

 
3,43 



 

 
Съдържание на тежки метали и арсен 
Почвен мониторинг 

Таблица 3.1.4-8 

 
Пункт 

№ на 
проба 

рН Pb 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

Cn 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

Ni 
mg/kg 

Cr 
mg/kg 

As 
mg/kg 

№ 
на 
селище 

(лабор. 
дневн.) 

Н2О  
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
ИЗМ. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

 
ПДК 

 
Изм. 

Проба 1271/2005 г. 

 
Труд 
186 
 

4792 
4793 
4794 
4795 
 

5,80 
5,75 
5,63 
5,78  

70 
70 
70 
70 

14,85 
14,50 
16,00 
15,60 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

0,102 
0,087 
0,095 
0,085 

120 
120 
120 
120 

16,25 
14,05 
16,05 
14,90 

200 
200 
200 
200 

42,50 
41,50 
45,00 
45,00 

50 
50 
50 
50 

22,00 
24,65 
22,20 
21,20 

180 
180 
180 
180 

29,65 
32,40 
29,45 
27,65 

25 
25 
25 
25 

1,61 
1,57 
1,20 
1,20 

Проба 1422/2005 г. 

 
Ясно 
поле 
202 
 

5272 
5273 
5274 
5275 
  

7,03 
6,87 
6,71 
6,69  

80 
80 
80 
80 

17,05 
16,00 
17,05 
14,30 

3,0 
1,5 
1,5 
1,5 

0,221 
0,223 
0,222 
0,221 

280 
260 
260 
260 

12,30 
13,65 
12,30 
12,60  

370 
340 
340 
340 

63,00 
53,50 
49,00 
78,00 

70 
60 
60 
60 

28,95 
25,90 
24,25 
26,50 

200 
190 
190 
190 
 

30,65 
29,00 
29,95 
31,05 

25 
25 
25 
25 

2,13 
1,75 
1,49 
1,45 

Проба 1933/2008 г. 
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Тъй като геогенният (естественият) произход не е познат, се счита че 
наличието на органични замърсители в почвата се дължи почти изцяло на антропогенни 
действия – торене с минерални торве и използвани препарати за борба с вредителите. 

 
Деградирани почви (ерозирани, преовлажнени, заблатени, вкислени, засолени и 

пр.) 
Протичащите основни физически деградационни процеси в района на общината са 

свързани главно с релефа, подземните води, геоложкия строеж и човешката дейност. 
Поради еднообразния и равнинен релеф на територията на община Марица, 

почвите не са засегнати от ерозионни и свлачищни процеси. А тъй като земите са 
почти непрекъснато покрити с растителност, не са отбелязани и прояви на дефлация. 
Условия за развитие, евентуално, на ерозионни процеси могат да се установят 
единствено на отделни места по бреговите форми на реките и някои от долчините. 

Характерни за района на общината и изобщо за Тракийската низина деградирани 
почви в миналото са: преовлажнени, заблатени, глееви и засолени. Срещат се главно край 
речните разливища и в района на оризищата. Формирани са, от една страна, в резултат 
на наличието на високи подземни води и лош отток, а от друга – вследствие прилагане 
на сравнително примитивна технология на земеделие и структура на отглежданите 
земеделски култури. 

На приложената Национална почвена карта в М 1:400 000 (Койнов, В., и кол., С., 
1968 г.) са посочени отделни площи от алувиално-ливадните, канелено-подзолистите, 
ливадно-канелените и ливадно-черноземовидните почви, които са засегнати частично 
от процесите на заблатяване и засоляване. 

Процесът на засоляване се реализира, когато силно минерализираните високи 
подземни води, периодично при засушаване, по капилярен път се покачват до 
пъвархността, откъдето водите се изпаряват, а солите остават в горните почвени 
слоеве. 

В резултат на извършените през втората половина на миналия век твърде 
мащабни почвено-мелиоративни дейности, изразяващи се главно в изграждане на 
напоителна и отводнителна система и нивелация, процесите на заблатяване и 
засоляване са преустановени. Освен това с ползваните чисти води при напояването е 
постигнато и промиване на засолените почви. Същевременно внедрената висока 
агртехника, редовното агрохимическо обследване и научно обслужване са допринесли за 
качествената промяна, подобряване и приобщаване на същите почви към прилежащите 
като годни за отглеждане на всички видове земеделски култури (полски, зеленчукови, 
технически и трайни насаждения). 

Относно радиационното състояние на почвите на територията на община 
Марица съгласно информацията (приложение 12.2) за извършен от Изпълнителна агенция 
по околна среда радиологичен мониторинг за периода 2007-2008г. в пунктове с Костиево, 
с. Калековец и участък Трилистник, не се установява радиационно замърсяване на 
околната среда. 

Понастоящем, в условията на раздробени земи, изоставени обработваеми площи, 
неефективна агротехника, нарушена напоителна и отводнителна система и 
настъпилата обща разруха в земеделието, се създават и са вече налице условия за 
развиване отново на физически деградационни процеси. 

С цел опазване и съхраняване на почвата са необхдими радикални промени и 
законодателство на държавно ниво. 

Най-значимата и опасна тенденция в това отношение е липсата на закон за 
комасация на земите вече две десетилетия. 
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Най-наложителните мерки, които могат да допринесат за спасяване и опазване 
на почвата от най-безразсъдното антропогенно нарушаване и унищожаване, са: 

 
1. Мораториум върху каквито и да са промени в предназначението на 

земеделските земи и т. нар. „заменки”. 
2. Налагане искането за възстановяване на един от старите или изработването 

на нов Закон за комасация на земите. 
3. Изработване на едрмащабна почвена карта на територията на общината с 

актуализирано състояние на почвите. 
4. Възстановяване и поддържане на напоителната и отводнителна системи – 

срещу тенденцията за преактивизиране на процесите на преовлажняване, заблатяване 
и засоляване. 

5. Да се възстановят научно обоснованите сеитбообороти, агротехника и 
агрохимическо обследване (подробно разработени и ползвани от бившите 
агропромишлени комплекси). 

6. Мониторинг на плодородния почвен слой в сервитута и в близост до 
автомагистрала „Тракия”. 

7. Сертифициране на района за екологично земеделие. 
8. Забрана за палене на стърнищата. 

 
 

3.1.5. Флора  
3.1.5.1. Характеристика на флористичния район 

Според геоботаническото райониране, по- голямата територия на нашата 
страна се отнася към Европейската широколистна горска област, която се 
характеризира с растителност на умерената зона, с основна коренна растителност, 
представена от широколистни, листопадни през зимата гори, предимно от европейски 
и европейско-азиатски произход, с преобладаване в тях на над 180 вида и подвида 
дървета и храсти. 

Територията, в която се намира община Марица, е в границите на Македоно-
Тракийската геоботаническа провинция на България. Растителността в нея е 
разнообразна и е представена предимно от ксеротермни видове, каквито са благунът, 
церът, косматият дъб, вергилиевият дъб и келявият габър. Специфичните за 
провинцията видове, по които тя се обособява като такава, са видове растения с 
македоно-тракийски флорни елементи, балкански и български ендемити. 

Конкретно, територията на община Марица попада в Горнотракийския окръг на 
горната провинция и по- специално – в нейния Пловдивски геоботанически район. 
Понастоящем, земите в този район са почти само обработваеми, а в миналото са били 
покрити от гори на дръжкоцветен дъб. Този вид и сега се среща поединично и на групи, 
заедно с полския бряст и полския клен, формирали предимно мезофитни и 
хигромезофитни гори. На сухи места горите са били ксеротермни, съставени от благун 
и цер, а на варовити терени – предимно от космат и вергилиев дъб. Флорните 
елементи в окръга също са разнообразни. Най- многобройни са балканските ендемити от 
групата на македоно-тракийските флорни елементи / 48 от всичко около 80 флорни 
елементи/. От тях 10 вида са български ендемити и 38 вида са балкански ендемити. 
Групата на илирийските балкански еднемити е малка / 10 вида/, а групата на степните 
флорни елементи е сравнително голяма. От средиземноморските флорни елементи има 
само 4 вида, а от евксинските – три вида . 
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3.1.5.2. Характеристика на естествената съществуваща растителност 

Най-общо, територията на общината по отношение присъствието на 
естествената растителност може да се определи като много бедна, с широко 
разпространение на агроценози с антропогенен произход. Местообитанията с 
естествен и полуестествен произход върху общинската територия са по-малко от 3 %, 
което определя и бедното ѝ флористично разнообразие. Установени са само 5 вида / 
предимно висши водни растения/ с консервационен статус –  Четирилистно разковниче/ 
Marsilea quadrifolia/, дяволски орех/ Trapa ndjdks /, блатна лудвигия /Ludwigia palustris/ , 
блатен телиптерис / Thelypteris palustris/, прешленолистен надводник / Elatine 
alsinastrum/ и какички / Nimfoides peltata/. Горските съобщества са били почти 
унищожени / общината има една от най-ниските лесистости за страната – 1,4 – 1,7 % 
от територията й/, като площта на естествените и полуестествените гори не 
надвишава 0,9%. Те са съставени от цер, благун и на места от дръжкоцветен дъб и 
полски бряст. В тях добре са представени и родове орхидеи с висок консервационен 
статус / Orhis,Cephalantera,Ophris, Platantera/. По някои острови на р. Марица има малки 
остатъци от лонгозни гори, които имат консервационно значение и техните хабитати 
са защитени на 100% съгласно ЗБР и Директива 92/43 на ЕС. 

Според основните критерии за определяне на консервационната стойност на 
хабитатите / ЗБР и Директива 92/43 на ЕС/, на територията на общината се срещат 7 
типа хабитати, формирани от определени растителни съобщества, които обаче са 
доста фрагментарни и с малка площ. Те са : 

• Гръцко - балкански съобщества от степен тип с участие на ароматни 
растения /Helleno- Balkanie savory steppes/; 

• Континентални влажни ливади / Continental humid meadows/; 

• Смесени ясеново-елшови влаголюбиви  групировки край реките 
          / Stitchwort ash-alder woods/; 

• Крайбрежни лонгозни гори в България / Coastal Bulgarian longos forests/; 

• Тревни съобщества на Chrysopogon & Asphodelus; 

• Полубориални естествени стари гори от листопадни видове / Quercus, Ulmus, 
Fraxinus, Tilia, Carpinus, Acer/. 

Както беше посочено по-горе, община Марица има една от най-малките 
лесистости в страната – 1,7 % от общата ѝ площ. На нейната територия са оцелели 
само четири малки широколистни естествени гори с обща площ 577 ха: 

• северно от с. Трилистник – масив от 136 ха; 

• северозападно от с. Труд – масив от 135 ха; 

• североизточно от с. Калековец – масив от 52 ха; 

• източно от с. Граф Игнатиево – масив от 48 ха. 
Най-голямо значение по отношение на консервационната им стойност имат 

горските масиви : 

• при с. Трилистник / площ 136 ха/, с преобладаващ състав от летен дъб, 
дребнолистен бряст, сребриста липа, обикновен габър, глог и акация; 

• при с. Труд / площ 135 ха/, с преобладаващ състав от космат дъб, летен дъб, 
дръжкоцветен дъб, бряст, аморфа, глог и акация /. 

Въпреки малките си площи, тези две малки гори съхраняват горски хабитати с 
висока консервационна стойност, защитени от ЗБР / приложение 1 и Директива 92/43, 
Приложение 1/. 

Разпространение на някои видови съобщества лечебни растения. На 
територията на община Марица билковите растения са от следните групи : 
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• рудерални и плевелни – срещат се предимно в обработваемите площи и 
селищата; 

• лечебни растения, срещащи се в териториите на горския фонд, а той се 
намира основно в землищата на селата Калековец, Маноле, Трилистник и Строево ; 

• хидро- и хигрофитни лечебни растения, срещащи се основно във и около 
водните площи, водните течения и каналите. 

От извършени до сега проучвания е установено, че тъй като територията на 
община Марица в основната си част е с характер на типична агроценоза, тя не е 
подходяща за масово развитие и събиране на диворастящи билки, с изключение на тези 
от плевелен тип. 

Отделни петна от растителни съобщества лечебни растения са установени в 
различни части от територията на община Марица : 

• Кленови / Aceraceae / - срещат се ограничено в покрайнините на 
широколистните гори до селата Строево и Трилистник; 

• Лаваницови / Alismataceae/ - срещат се в застоялите води на водоемите до с. 
Труд и в неизползваемите поливни канали на територията на цялата община; 

• Сенникоцветни / Apiaceae/ - от това семейство се срещат осем вида, които са 
установени масово по пасищата около селата Маноле, Скутаре, Рогош, Калековец, 
Костиево , Бенковски, Ясно поле, Динк, Войсил и др.; 

• Змиярникови / Araceae/ - установено е повсеместно разпространение във 
всички широколистни гори и храсталаци на територията на общината; 

• Аралиеви / Araliaceae/ - срещат се в горите по поречието на р. Стряма – при 
селата Калековец, Трилистник, Маноле, и др.; 

• Сложноцветни / Asteraceae / - от това семейство са установени 17 вида, които 
се срещат по цялата територия на общината в регулация / в селищната територия / и 
извън регулация/ по пасища, селски мери, край огради и др. /; 

• Брезови / Betulaceae / - черната елша е разпространена по коритата на реките 
Марица и Стряма , а брезата – в озеленените площи на селищата. 

• Грапаволистни / Borraginaceae/ - от това семейство се срещат основно пет 
вида като плевели и бурени по територията на цялата община; 

• Кръстоцветни / Brassicaceae/ - установени са осем представителя на това 
семейство, които се срещат като плевел или бурен по всички насаждения и култури в 
селищната и извънселищната територия ; 

• Бъзови / Caprifoliaceae/ - видовете от това семейство са разпространени на 
територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата; 

• Карамфилови / Caryophyllaceae/ - видовете от семейството /два/ са 
установени на територията на цялата община по окопните култури, житните и в 
регулацията на селищата. 

• Целастрови / Celastraceae/ - срещат се нарядко в обраствания по поречието на 
р. Стряма и в гората между селата Труд и Строево; 

• Дрянови / Cornaceae / - срещат се нарядко в обрастванията по реките Марица и 
Стряма, а също и в горите около Калековец, Маноле, Строево и Трилистник; 

• Бобови / Fabaceae/ - установени са от семейството девет вида, които се 
срещат масово на територията на цялата община по пасища, селски мери, пустеещи 
обработваеми земи, включително и в регулацията на селищата; 

• Здравецови / Geraniaceae/ - видовете са широко разпространени на 
територията на общината, включително и в регулацията на селищата, където се 
култивира масово в дворовете като декоративно растение; 
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• Конскокестенови / Hippocastanaceae / - видът е залесяван в парковете на почти 
всички селища в общината; 

• Устноцветни / Lamiaceae/ - от семейството на територията на общината са 
установени седем вида, които са разпространени на територията на общината – в 
горския фонд около с. Маноле и Трилистник, около водоемите при с. Труд и Войводиново, 
по умерено влажни места в землищата на селата Радиново, Костиево, Маноле, Желязно, 
около чешми, кладенци и в регулацията на селищата. 

Естествено разпространение на територията на общината имат и още много 
други растителни видове от различни семейства. 
 За биологичното разнообразие на растителността на територията на 
общината допринасят и изкуствено създадените  озеленени площи на територията на 
селищата. Те нямат голяма площ – заемат едва 1,23% от селищната територия, но са 
важен фактор, характеризиращ средата за обитаване. 
  Със сравнително високо площно участие на озеленените терени в селищната 
територия се отличават селата Труд / 9,71 % от общата територия/ и Динк / 6,07% от 
общата селищна територия/. 
 С по- малко и приблизително еднакво участие озеленените площи присъстват в 
селищната територия / от 1,3 до 1,8 % / на селата Войсил, Бенковски, Царацово, 
Трилистник, Ясно поле, Строево, Крислово. 
 Преобладаващо участие в озеленените площи на селищата на общината, имат 
декоративните широколистни растителни дървесни и храстови видове. За отбелязване 
е, че тяхното присъствие на терени за ограничено обществено ползване като училищни 
дворове, здравни заведения, площадни пространства , обществени центрове, гробищни 
паркове  и др. е сравнително ниско, което не отговаря на нормативните изисквания. 
 Като места за съсредоточаване на флора на територията на общината могат да 
се посочат и декоративните и овощни насаждения в частните имоти, изолационните 
пояси край някои от бившите стопански дворове и транспортни коридори, стихийното 
самозалесяване в близост до каналите от националната и вътрешната мрежа от 
напоителни канали, овлажнените и непригодни за селскостопанска дейност изоставени 
терени, трайните насаждения от овощни масиви, активно стопанисвани до 1990 г. и др. 
 В тези извънселищни територии с дървесна и храстова растителност 
основните дървесни видове са предимно топола, върба, елша, акация и различни видове 
дъбове. 

Съгласно чл. 109 от Закона за биологичното разнообразие на територията на 
община Марица са обявени като защитени вековни и забележителни дървета : 

• вековни дървета – зимен дъб в землището на с. Труд ,обявено със Заповед № 
1395 /27.03.1950 г./; 

• вековни дървета – летен дъб / 6 броя/ в землището на с. Трилистник, обявени 
със Заповед № РД 859 / 26.11. 2008 г. на МОСВ. 
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3.1.5.3. Фактори, оказващи влияние върху деградацията на флората  
Върху биологичното разнообразие, в това число и на флората, на територията на 

община Марица действат редица фактори, които представляват заплаха, 
предопределяща нейното деградиране и унищожаване. Повечето от тези фактори са 
действали в миналото, действат и в настоящето, а някои от тях ще действат и в 
бъдеще и не могат да бъдат повлияни от решенията на ОУП, тъй като са свързани със 
собствеността на земята и икономическата конюнктура. 
По-важните от тези фактори са : 

• Селско стопанство. Развитието на земеделието на територията на 
общината чрез прилагане на сеитбообръщение, дребно и индустриално земеделие / в 
големи ферми и кооперации / ще оказва влияние върху малкото останали естествени 
растителни месторастения. Подобно влияние ще оказва и животновъдството – 
едропасищно, дребно /лично/ животновъдство и индустриално животновъдство; 

• Стопанисване на площи, които не се използват за селско стопанство и в тях е 
променен режимът на стопанисването им – намаляване на оризопроизводството, 
намаляване площта на влажните ливади, промяна в режима на стопанисване на 
рибарниците, намаляване площта на люцерновите ниви; 

• Добивни дейности – дърводобив за лични нужди и извършване на изборна и гола 
сеч, извличане на подпочвени води, добив на инертни материали от поречията на 
реките Стряма и Марица; 

• Развитие на инфраструктурата на територията на общината – създаване на 
индустриални и логистични паркове, увеличаване на селищната територия, прокарване 
на инфраструктурни коридори /пътища, жп линии, електропроводи, продуктопроводи, 
газопроводи и др./, развитие на туристическата инфраструктура и т.н.; 

• Внасяне или самонастаняване на инвазивни чуждоземни растителни видове, 
които влияят директно подтискащо върху местната растителност; 

• Събиране на растителни продукти и билки за храна и лечение / за лични нужди, 
за търговия на местни пазари и страната, за международна търговия /; 

• Нападения от вредители и болести по растенията; 

• Антропогенни нарушения – пожари, туризъм, транспорт, замърсявания на 
въздуха, водите и почвите, използване на отрови за растителна защита и др. 

 
3.1.5.4. Зони с растителност, изискващи специална намеса и режими в ОУП 

Както беше посочено по- горе, територията на община Марица е изключително 
бедна на месторастения с естествена растителност. Във връзка с това усилията в 
бъдеще трябва да са насочени към осигуряване на условия и режими, включително и с 
инструментите на ОУП, за опазване и защита на всичко, което се е запазило до сега. 

Задачата на ОУП в тази насока е улеснена, тъй като от „Зелени Балкани” е 
разработена Програма за опазване на биологичното разнообразие и ландшафните 
комплекси. В нея са идентифицирани всички месторастения и ландшафтни комплекси, 
които имат консервационна стойност според Закона за биологичното разнообразие и 
присъединителните ангажименти на България към ЕС. Независимо че определянето на 
приоритетните местообитания и ландшафтни комплекси е направено с оглед 
опазването на орнитофауната, в повечето от тези места има и запазени или 
формирани естествени растителни месторастения. Поради тази причина тук ще ги 
посочим и като зони с растителност, с чието опазване, съхранение и допълнително 
обогатяване с подходящи местни растителни видове трябва да се съобрази ОУП. 

Ландшафтните комплекси, в които присъствието на растителността има 
съществено значение, са степенувани по важност съобразно следните критерии : 
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• Територии, които са постоянни местообитания на видове с висок 
консервационен статус; 

• Територии, които са или представляват части от хабитати с висока 
консервационна стойност, фигуриращи в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 
Директивата за хабитатите/ 92/43/ЕЕС/; 

• Територии, чието възстановяване ще допринесе не само за биологичното 
разнообразие, но и за развитие на местната икономика и селско стопанство; 

• Територии, чието възстановяване ще допринесе за развитието на екологичния 
туризъм. 

От направеното по-горе в резюме маркиране на зоните с растителност, които 
изискват специална намеса и режими, може да се обобщи, че малкото им площно 
присъствие сега на територията на община Марица изисква Общият устройствен план 
да осигури не само максималното им опазване, но и да създаде площни предпоставки за 
увеличаване на техния териториален обхват с оглед опазване в бъдеще на 
биологичното разнообразие. 
 

3.1.6. Фауна 
3.1.6.1. Характеристика на състоянието на животинския свят. Видово 

разнообразие 
Община Марица е много бедна откъм присъствие на естествена растителност – 

едва 2% от територията на общината и широко разпространение на агроценози. Това 
обстоятелство определя ниската постоянна фаунистична населеност, силно 
обедняване на фауната, херпетофауната и орнитофауната. 

Херпетофауната е пострадала силно от интензивното селско стопанство. Някои 
видове, които са традиционни като жълтокоремата бумка, жабата дървесница, големия 
стрелец не са често срещани, а сухоземните костенурки са почти напълно унищожени. 

Орнитофауната е силно повлияна от липсата на подходящи местообитания с 
изключение на малките по площ оазиси естествена растителност по островите на р. 
Марица и малките петна от широколистни гори в района на селата Трилистник и Труд. 
От друга страна наличието на обширни оризови полета е допринесло за развитието на 
богато орнитологично разнообразие. Силно намалелите площи на оризовите полета 
(почти една втора) през последните 20 години са допринесли за намаляване на 
числеността на орнитофауната. 

Типичната бозайна фауна е бедна (описани са 21 вида) и изцяло е повлияна от 
огромните площи агроценози и минимален процент хабитати. 

 
3.1.6.2. Консервационен статус 
Независимо от силната антропогенна намеса и липсата на подходящи 

местообитания, на територията на общината се срещат видове с консервационен 
статус, тествани по пълния комплект консервационни инструменти, валидни за 
националното, европейското и международното природозащитно законодателство. 

Бозайници. В консервационно отношение заслужават внимание 
местообитанията на видрата и пъстрия пор. За последния няма данни за постоянни 
местообитания. 

Птици. Наличието на ландшафтни комплекси с консервационна значимост – 
влажни зони и оризища в поречието на р. Марица, се наблюдава едно задоволително ниво 
на орнитологично разнообразие. На територията на общината са установени 240 вида 
птици. Част от тях са инцидентни прелетници и не са свързани трайно с 
местообитанията. За 197 вида птици се установи консервационен статус по всички 14 
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национални и европейски консервационни инструменти. От тях 30 вида са селектирани 
по определени критерии с висок консервационен статус. С най-висок приоритет за 
опазване са: малък корморан, голям воден бик, голяма бяла чапла, черен щъркел, блатна 
сова, синявица, брегова лястовица. 

Земноводни и влечуги. Само няколко вида заслужават консервационни усилия. 
Почти за изчезнали се считат два вида костенурки. Пъстрият смок е ограничен в 
точкови изолирани ареали. 

Риби. Изброени са 9 вида с висок консервационен статус: распер, маришки 
морукаш, маришка мряна, горчивка, голям щипок, балкански щипок, сом, змиорка, 
мраморно попче. 

Безгръбначни. Информацията за тях е крайно недостатъчна. Установени са само 
4 вида с консервационен статус. 

 
3.1.6.3. Заплахи за загуба на биологичното разнообразие 
Заплахите за загуба на биологичното разнообразие могат да бъдат групирани по 

следния начин: 
1. Намаляване на оризопроизводството – въздействието е пряко и се изразява в 

рязко намаляване на популациите от видове с висок консервационен статус. 
2. Пряко унищожаване на типични горски местообитания – въздействията са от 

бракониерски и планирани сечи, смяна на горите с тополови и акациеви насаждения и др. 
3. Добив на инертни материали от поречията на реките. Въздействие – 

изгребването на пясъчните наносни острови се предхожда от изсичане и пълно 
унищожаване на естествената растителност, която е местообитание на редки птици 
и колонии от чапли. 

4. Използване на препарати за растителна защита. Заплахата има многообразни 
прояви. 

5. Унищожаване на ливади, пасища и крайречни необработваеми земи. 
Въздействието се изразява в разораването на територии за нуждите на земеделието. 
Загубите засягат цяла група от видове с високо консервационно значение. 

6. Инвазивни видове – изключително опасна и агресивна заплаха за биологичното 
разнообразие. Въздействието се изразява в изместване на местните ценни растителни 
дървесни видове и замяната им с аеморфата и аелантуса. 

7. Лов – въздействието с незаконен отстрел на защитени видове. Най-значими 
загуби понася малкият корморан. 

С цел консервация, възстановяване и устойчиво управление на биологичното и 
ландшафтно разнообразие на територията на община Марица сдружение „Зелени 
Балкани” е разработило програма със следните цели: 

• Изграждане на общинска екологична мрежа „Натура 2000”; 

• Възстановяване на местообитания и територии с висока консервационна 
стойност; 

• Разширяване на общинската екологична мрежа и въвеждане на система за 
устойчивото ѝ управление; 

Тази програма е включена в устройствените мероприятия на ОУП на община 
Марица. 
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3.1.7. Защитени зони и територии 
Разглеждането на защитените зони в проучваната територия е тясно свързано с 

нуждите на извършваната екологична оценка. По-подробна и целенасочена 
характеристика, анализ и оценка на очакваните въздействия е направена в 
съпътстващата оценка за съвместимост /ОС/.                      

В пределите на община Марица попадат  7 защитени зони / ЗЗ / по Натура 2000. 
Четири от тях са обявени по Директивата за местообитанията, а три от тях по 
Директивата за птиците:  

по Директивата за местообитанията:  
1. ЗЗ Трилистник с код BG 0000289;   
2. ЗЗ Река Стряма с код BG 0000429;  
3. ЗЗ Пяскъчник с код BG 0000444;  
4. ЗЗ Река Марица BG 0000578;  

по Директивата за птиците:  
1. ЗЗ Оризища Цалапица с код BG 0002086;  
2. ЗЗ Рибарници Пловдив с код BG 0002016;  
3. ЗЗ Марица Пловдив с код  BG 0002087  

Две от зоните са от тип А / по Директивата за птиците/ - Оризища Цалапица и 
Рибарници Пловдив; три от зоните са от тип К / ЗЗ по Директивата за 
местообитанията, която припокрива ЗЗ по Директивата за птиците/  - Река Стряма, 
Река Пясъчник и Река Марица; една е тип Е / ЗЗ по Директивата за местообитанията, 
която съдържа ЗЗ по Директивата за птиците/ - Трилистник и една, която е тип J / ЗЗ 
по Директивата за птиците, която припокрива ЗЗ по Директивата за 
местообитанията/ .  
  
  

3.1.7.1. ЗЗ  Трилистник   BG0000289  
Разположение, характеристика, статус и състояние. Предмет и цели на защита  
Описание  

ЗЗ се намира в Тракийската низина, източно от река Стряма, на север от връх 
Трилистник. Релефът е равнинен с надморска височина 150 м.; основни скали - пясъчник, 
почви – чернозем, ливаден чернозем, алувиални и делувиални. Площта на зоната е 
6,169.50 (дка). Надморските височини са следните: минимална – 157 м; максимална – 166 м 
и средна – 162 м.  

ЗЗ включва следните класове земно покритие:  
Класове земно покритие                                                                 % Покритие  
Влажни ливади, мезофилни ливади                                                          30  
Друга орна земя                                                                                               20  
Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи  
или екзотични дървета)                                                                                  5  
Широколистни листопадни гори                                                                  45                                                                                           
 ЗЗ включва естествена мезофилна широколистна гора в Тракийската низина 

(предимно Ulmus minor и Quercus robur, но и Acer campestre, A. tataricum, Populus alba, Salix 
alba), добре защитена от човешко въздействие Останалата част, представена от 
мезофилни треви, е силно повлияна от човешката дейност – паша, оран.  

Предмет на опазване:  

Природни местообитания  

• Низинни сенокосни ливади; 

•   Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior или 
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Fraxinusangustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris); 

•  Балкано-панонски церово-горунови гори; 

•   Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. 

   

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC  

• лалугер   Spermophilus citellus; 

• пъстър пор  Vormela peregusna.  

 
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива   
Bombina bombina - Червенокоремна бумка;  
Elaphe quatuorlineata - Ивичест смок;  
Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка;  
Testudo graeca - Шипобедрена костенурка;  
Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка; 
Triturus karelinii - Голям гребенест тритон. 
  
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC  
Barbus plebejus - Маришка мряна; 
Rhodeus sericeus amarus - Европейска горчивка.  
  
БЕЗГРЪБНАЧНИ  
Cerambyx cerdo - Обикновен сечко;  
R Lucanus cervus - Бръмбар рогач;   
Morimus funereus - Буков сечко;  
Rosalia alpina - Алпийска розалиа.  
 
Съществуващ антропогенен натиск.   
Проявява се в нерегламентирана паша, лов, пожари, пътища и шосета, земеделие 

и дърводобив.  
Режими за опазване   

• Забрана за провеждане на санитарни сечи с интензивност под 5 %; 

• Забрана за водене на всички видове възобновителни сечи; 

• Забрана за водене на всички видове сечи; 

• Забрана за водене на действия свързани с промяна на хидрологичния режим; 

• Забрана за добив на листников фураж; 

• Забрана за ограждане, включително за бази за интензивно развъждане на 
дивеча; 

• Забрана за паша; 

• Забрана за промяна на предназначението на земята, освен в интерес на 
общественото здраве и безопасност или по други причини от първостепенен 
обществен интерес, включително такива, изразяващи се в изключително благоприятни 
последици за околната среда; 

• Задължително провеждане на отгледни сечи; 

• Запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на 
старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и т.н.  
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Образователна, рекреационна и научна значимост на ЗЗ  
Научна значимост 

Научната значимост е свързана със запазването и проучването на една от 
малкото останали типични гори в низинната част на страната и по-специално в 
Горнотракийската низина.  

Образователна значимост  
ЗЗ предлага добри възможности за изучаване на типичната широколистна 

растителност в тази част на страната. Тези възможности се допълват и от ценните 
видове бозайници, земноводни, влечуги и безгръбначни.  

Рекреационна значимост 
Високата ценност на територията в природно отношение и лесната ѝ 

достъпност предполагат добри възможности за използване на територията и 
околностите ѝ за познавателни и рекреационни цели. За свързване на образователните 
с туристическите цели в проекта са предвидени обекти за наблюдение и изучаване на 
природните дадености и инфраструктура, осигуряваща достъп и ползване на обектите.  

Определяне на режима на усвояване и ползване на участъците от територията, 

контактуваща със защитена зона  

Режимът на усвояване и ползване на околните територии е пряко свързан с 
режима на опазване на самата зона. В това отношение най- важно е ограничението за 
недопускане на промяна в хидроложкия режим на региона, запазване на традиционното 
ползване на земите за земеделско производство, както и запазване на възможностите 
за свободна миграция на видовете, обитаващи ЗЗ.  
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3.1.7.2. ЗЗ   Река Стряма BG0000429  
Разположение, характеристика, статус и състояние. Предмет и цели на защита  

Описание  

Защитената зона обхваща част от долината на река Стряма. Реката извира от 
място, близо до връх Вежен в Средна Стара планина. До град Клисура тече по дълбока 
обезлесена долина със стръмни склонове, след това тече по Карловската котловина и 
после формира Стремско ждрело, където част от нея се отклонява. Бреговете са ниски и 
незалесени. Вода се отклонява и за напояване.      

В горното течение дъното е предимно каменисто и чакълесто, а заливните 
тераси са сравнително добре защитени, с дървесна растителност, в която преобладава 
Alnus glutinosa. В средното и долно течение дъното и заливната тераса са предимно 
чакълести и песъчливи. Дървесната крайречна растителност е защитена само в 
отделни части на реката.  

Горите на територията на зоната се състоят от елша, тополи и върби. Има 
няколко разлива, покрити с храсти, формирани от бивши пясъчни кариери. Най-чести са 
културите от топола. Има много ливади и зеленчукови градини.  
Площ -  40,783.80 86 дка  
Дължина на зоната - 86 км  
Надморска височина: минимална - 147 м; максимална - 575 м; средна – 356 м  
Връзка с другите зони по НАТУРА 2000:  
BG0000578 Река Марица K;  
BG0002054 Средна гора J;  
BG0001389 Средна гора K;  
BG0000289 Трилистник E;  
BG0001493 Централен Балкан - буфер K.  
Връзка с другите зони по НАТУРА 2000:  
BG0000578 Река Марица K;  
BG0002054 Средна гора J;  
BG0001389 Средна гора K;  
BG0000289 Трилистник E;  
BG0001493 Централен Балкан - буфер K.  
  

Предмет на опазване  

Типове местообитания:  

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-
Brometalia);  

(*важни местообитания на орхидеи)  
Силикатни скали с пионерна растителност от  
съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii  
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnion    incanae, 

Salicionalbae);  
Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmuslaevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);  
Балкано-панонски церово-горунови гори река Стряма;  
 Крайречни галерии от Salix  alba и Populus alba;   
 БОЗАЙНИЦИ :  
Rhinolophus hipposideros - Maлък подковонос, Lutra lutra – Видра, Myotis myotis - 

Голям нощник, Rhinolophus ferrumequinum - Голям подковонос, Mesocricetus newtoni - 
Добруджански (среден) хомяк, Miniopterus schreibersi - Дългокрил прилеп,  Myotis capaccinii - 
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Дългопръст нощник, Myotis bechsteini - Дългоух нощник, Canis lupus - Европейски вълк, 
Spermophilus citellus – Лалугер, Myotis blythii- Остроух нощник, Rhinolophus mehelyi - 
Подковонос на Мехели, Vormela peregusna - Пъстър пор, Rhinolophus blasii - 
Средиземноморски подковонос, Myotis emarginatus - Трицветен нощник, Barbastella 
barbastellus - Широкоух прилеп,  Rhinolophus euryale - Южен подковонос.  

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:   
Bombina bombina - Червенокоремна бумка,  Bombina variegata Жълтокоремна бумка, 

Elaphe quatuorlineata - Ивичест смок, Emys orbicularis  
Обикновена блатна костенурка, Testudo graeca - Шипобедрена костенурка  
Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка, Triturus karelinii - Голям гребенест 

тритон.  
РИБИ:  
Barbus plebejus - Маришка мряна;  
Rhodeus sericeus amarus- Европейска горчивка.  
БЕЗГРЪБНАЧНИ:  
Austropotamobius torrentium - Ручеен рак, Unio crassus- Бисерна мида Coenagrion 

ornatum – Ценагрион, Cerambyx cerdo - Обикновен сечко, Lucanus cervus - Бръмбар рогач,  
Morimus funereus - Буков сечко, Rosalia alpina - Алпийска розалиа.  
  

Образователна, рекреационна и научна значимост на ЗЗ  
Научна значимост 

Зоната има съществено значение за опазване на хабитатите на безгръбначни 
видове от консервационна значимост. Зоната е голям екокоридор между Река Марица и 
Средна гора и Централен Балкан. Удобно място е за почивка и кратък престой на 
водоплаващите птици и врабчови птици.  

Образователна значимост 

В ЗЗ съществуват благоприятни възможности за наблюдение на различни форми 
на релефа, пряко свързани с речната дейност. Едновременно с това наличието на голяма 
река на / р. Стряма/ е предпоставка за нагледно изучаване на явленията и процесите 
протичащи в речните води. Наличието на типични крайречни ландшафти, богатата 
безгръбначна фауна и  пъстър животински свят, са предпоставки за използването на ЗЗ 
и  за образователни цели.  

Рекреационна значимост 

ЗЗ предлага  добри условия за рекреация – наличието на река, речни брегове, 
обрасли с висока дървесна растителност, ливади и поляни, високо биоразнообразие, 
сравнително лесна достъпност.  

Определяне на режима на усвояване и ползване на участъците от 
територията, контактуваща със защитена зона  

Усвояването и ползването на контактните територии трябва да е свързано с 
традиционното им ползване. Допълнително може да се допусне и ограничено развитие 
на рекреационна дейност, съобразена със статута на ЗЗ. Същевременно трябва да не се 
допускат дейности, които водят до безпокойство и непосредствена заплаха на 
обитаващите  животински видове  - обект на защита.  
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3.1.7.3. ЗЗ Река Пясъчник BG0000444  
Разположение, характеристика, статус и състояние. Предмет и цели на защита  

Описание  

Защитената зона представлява река, свързваща язовир Пясъчник с река Марица. 
Река Пясъчник е малка, с тръстики в някои места, с крайречна растителност и граничи с 
обработваеми земи и гори. Зоната се намира в непосредствена близост с рибни езера, 
предложени също за включване в НАТУРА 2000.  

Зоната е застрашена от разчистване на речните корита (от дървета и пясък), 
от кариерен добив, нерегламентирана сеч и бракониерство.  

  
Площ  -  18,799.70 дка  
Дължина на зоната - 18,799.70 км  
Надморска височина:  минимална  – 156 м; максимална – 391 м;    средна – 252 м.  
Класове на земно покритие                                                                %Покритие  
Друга орна земя                                                                                                43  
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища,  
мини, индустриални обекти)                                                                       11  
Сухи тревни съобщества, степи                                                                  9  
Храстови съобщества                                                                                    10  
Широколистни листопадни гори                                                                 27  
  
Връзка с други ЗЗ от НАТУРА 2000:   

BG0000578 Река Марица K;  
BG0002054 Средна гора J;  
BG0001389 Средна гора K;  
BG0002010 Язовир Пясъчник J;  
Предмет на опазване:  
типове местообитания:  
Източни гори от космат дъб;   
Балкано-панонски церово-горунови гори.   
БОЗАЙНИЦИ:  
Lutra lutra – Видра; 
Myotis capaccinii - Дългопръст нощник;  
Myotis bechsteini - Дългоух нощник;  
Canis lupus - Европейски вълк;  
Spermophilus citellus – Лалугер;  
Vormela peregusna - Пъстър пор.  
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:   
Bombina bombina - Червенокоремна бумка;  
Elaphe quatuorlineata - Ивичест смок;  
Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка;  
Testudo graeca - Шипобедрена костенурка;  
 Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка;  
Triturus karelinii - Голям гребенест тритон.  
РИБИ:  
Barbus plebejus - Маришка мряна;  
Rhodeus sericeus amarus - Европейска горчивка.  
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БЕЗГРЪБНАЧНИ:    
Unio crassus - Бисерна мида;  
Cerambyx cerdo - Обикновен сечко;  
Lucanus cervus - Бръмбар рогач;  
Morimus funereus - Буков сечко;  
Rosalia alpina - Алпийска розалиа.  

  
Образователна, рекреационна и научна значимост на ЗЗ  
Научна значимост  
Научната значимост се определя от наличието на ценни и редки видове – 

предмет на защита, както и осигуряване на екологичен коридор напречно на 
Горнотракийската низина.  

 Образователна значимост 

Съществуват възможности за наблюдение на природните компоненти в ЗЗ и по 
този начин развиване на познавателните и образователни способности на учащите се.  

Рекреационна значимост  
Включването на ЗЗ в туристически маршрути и подслоняване на туристите в 

околните селища ще повиши значително рекреационната значимост на територията и 
ще увеличи приходите на местното население.  

 
Определяне на режима на усвояване и ползване на участъците от 

територията, контактуваща със защитена зона  
Забрана за водене на действия, свързани с промяна на хидрологичния режим.     

Забрана за промяна на предназначението на земята, освен в интерес на общественото 
здраве и безопасност или по други причини от първостепенен характер, включително 
такива, изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда.  
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3.1.7.4. ЗЗ Река Марица BG0000578    
Разположение, характеристика, статус и състояние. Предмет и цели на защита  

Описание  

ЗЗ се поделя на две зони. Първата част от зоната включва участък от 105 км 
покрай реката. Територията е представена предимно от открити площи, горските 
терени са рядкост и обикновено присъстват като изкуствено засадени петна от 
топола.   

Биокоридорът включва Защитена зона Мъртвицата и СЗЗ Оризаре. ЗЗ 
Мъртвицата е част от старото корито на реката. Откритото водно огледало 
покрива около 1 декар обгарден от гъста растителност представена от върба, елша и 
топола. Почти няма блатна растителност (дзука и тръстика). Влажните зони и 
приспособената изкуствено засадена растителност са оградени с ограда, като на 
територията им има ловджийски заслон, осигуряващ известна охрана на района.   

Зоната включва две изкуствени езера за развъждане на риба - Три водици и 
Звъничево, в които водният режим е регулиран и позволява концентрирането на голямо 
разнообразие от зимуващи птици. Голяма част от зоната е запустяла обработваема 
територия, доскоро използвана за пасища. СЗЗ Оризаре включва речното корито, 
растителността по бреговете и водните площи на езерата, образувани от добива на 
пясък. Езерата за добив на инертни материали са 5. Втората част на реката е изцяло 
оградена с диги. Има няколко езера, които събират около себе си зимуващите птици. 95% 
от крайречните брегове е обезлесена. Зоната съдържа в себе си няколко подзони. Злато 
поле е стара меандра, зависима от едновремешния добив на пясък. Водният режим в 
тази част е почти независим от нивото на реката и се поддържа от извори и два малки 
притока. Източната част често пресъхва през лятото. Голяма част от 
обработваемата земя е запустяла и сега се използва за паша на добитък.  

Долната Ова е влажна ливада, разположена в обработваемата земя близо до 
реката. Около 5 басейна се използват за добив на инертни материали по протежението 
на цялата зона.  
  

Площ  дка   
Дължина на зоната  - 146,931.00 км  
Надморска височина (м)  
минимална – 37 м; максимална  - 386 м; средна – 198 м   
Класове Земно покритие                                                                      % Покритие  
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)             3  
Не горски райони, култивирани с дървесна растителност   
(вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)                                                     1  
Сухи тревни съобщества, степи                                                                    80  
Храстови съобщества                                                                                      16  

  
Връзка с други ЗЗ от НАТУРА 2000: 
BG0000434 Банска река E;  
BG0000254 Бесапарски възвишения K;  
BG0002057 Бесапарски ридове J;  
BG0002103 Злато поле J;  
BG0002087 Марица - Пловдив J;  
BG0002081 Марица - Първомай J;  
BG0000287 Меричлерска река E;  
BG0002020 Радинчево J;  
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BG0000424 Река Въча_Тракия K;  
BG0000435 Река Каяклийка K;  
BG0000426 Река Луда Яна K; 
BG0000442 Река Мартинка E;  
BG0000436 Река Мечка K;  
BG0000444 Река Пясъчник K;  
BG0000425 Река Съзлийка K;  
BG0000194 Река Чая E;  
BG0002069 Рибарници Звъничево J;  
BG0000212 Сакар K.  

  
Предмет на опазване:  

Типове местообитания:  
Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или       

Hydrocharition;  
Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.;  
Отворени калцифилни или базифилни тревни  съобщества от Alysso-Sedion albi;  
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-

Brometalia)(*важни местообитания на орхидеи);  
Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea;  
Източни гори от космат дъб;  
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion,    Alnion incanae,   

Salicion albae);  
Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus aevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus 

angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris);  
Балкано-панонски церово-горунови гори;   
Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba;   
Гори от Platanus orientalis;  
Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio- Tamaricetea и Securinegion tinctoriae).  
БОЗАЙНИЦИ:  
Lutra lutra – Видра;  
Mesocricetus newtoni -Добруджански (среден) хомяк;  
Myotis capaccinii - Дългопръст нощник;  
Myotis bechsteini - Дългоух нощник;  
Canis lupus - Европейски вълк;  
Spermophilus citellus – Лалугер;  
Myomimus roachi - Мишевиден сънливец;  
Vormela peregusna - Пъстър пор;  
Rhinolophus blasii - Средиземноморски подковонос;  
Barbastella barbastellus - Широкоух прилеп;  
Rhinolophus euryale - Южен подковонос.  
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ЗЕМНОВОДНИ ВЛЕЧУГИ:  
Bombina bombina - Червенокоремна бумка;  
Bombina variegata - Жълтокоремна бумка;  
Elaphe quatuorlineata - Ивичест смок;  
Emys orbicularis - Обикновена блатна костенурка;  
Mauremys caspica - Южна блатна костенурка;  
Testudo graeca - Шипобедрена костенурка;  
Testudo hermanni - Шипоопашата костенурка;  
Triturus karelinii - Голям гребенест тритон.  
 
РИБИ:  
Aspius aspius – Распер;  
Barbus plebejus - Маришка мряна;  
Rhodeus sericeus amarus - Европейска горчивка.  
  
БЕЗГРЪБНАЧНИ:  
Austropotamobius torrentium - Ручеен рак;  
Unio crassus - Бисерна мида;  
Paracaloptenus caloptenoides - Обикновен паракалоптенус;  
Vertigo moulinsiana – Вертиго;  
Vertigo angustior – Вертиго;  
Coenagrion ornatum – Ценагрион;  
Eriogaster catax – Торбогнездница;  
Callimorpha quadripunctaria;   
Lycaena dispar – Лицена;  
Ophiogomphus cecilia – Офиогомфус;  
Cerambyx cerdo - Обикновен сечко;  
Lucanus cervu - Бръмбар рогач;  
Morimus funereus - Буков сечко;  
Rosalia alpina - Алпийска розалиа.  

   
Общи въздействия: 
въздействия                                                                                    Инт. Възд. %  
Паша                                                                                                              60  
Залесяване                                                                                                   10  
Лов                                                                                                                 60  
Еутрофикация                                                                                            10  
Пресъхване / натрупване на органичен материал                        10  

 
Образователна, рекреационна и научна значимост на ЗЗ  
Научна значимост  
Зоната е важен биокоридор, свързващ зоните в цяла южна България. Интересът 

на орнитолозите тук е доста засилен дори през цялата година. Важна е ролята му на 
некрайбрежно място за зимуване, като тук колонията на корморана пигмей наброява 
4000-6000 индивида. Някои участъци на зоната по горното течение опазват едно от 
последните запазени места, където коритото на Марица е непроменено и където се 
развива крайречна растителност. Мястото предлага условия за развитие на Nymphea 
alba.      Зоната включва защитена територия, обявена да опазва Leucojum aestivum - едно 
от малкото места, където числеността е задоволителна.  Части от зоната са 
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представени от изкуствени влажни зони, като нивото на водата в тях е от 
изключителна важност за орнитофауната в района. Когато езерата за развъждане на 
риба се използват, около тях се наброяват 170 различни видове птици.  

Образователна значимост  
В ЗЗ съществуват благоприятни възможности за наблюдение на различни форми 

на релефа, пряко свързани с речната дейност. Ендовременно с това ,наличието на най-
голямата река на страната / р. Марица/ е предпоставка за нагледно изучаване на 
явленията и процесите, протичащи в речните води. Ако към всичко това добавим и 
типичните местообитания за тази част на страната и  пъстрия животински свят, ще 
се убедим в значителния потенциал на територията за образователни цели.  

Рекреационна значимост 

ЗЗ предлага и много добри възможности за рекреация – въздушни бани, къпане, 
плуване, ползване на лодки, риболов /свързан най-вече изкуствените риборазвъдни 
езера/, екскурзии по речния бряг и др.  

 
Определяне на режима на усвояване и ползване на участъците от 

територията, контактуваща със защитена зона  
Усвояването и ползването на контактните територии трябва да е свързано с 

традиционното им ползване. Допълнително може да се допусне и ограничено развитие 
на рекреационна дейност, съобразена със статута на ЗЗ. Същевременно трябва да не се 
допускат дейности, които водят до безпокойство и непосредствена заплаха на 
обитаващите  животински видове  - обект на защита.  
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3.1.7.5. ЗЗ Оризища Цалапица BG0002086  
Разположение, характеристика, статус и състояние. Предмет и цели на защита  

Описание  

Оризищата Цалапица се намират в Горнотракийската низина между 
едноименното село и град Съединение. Територията им е разделена на две от пътя, 
свързващ двете населени места. На юг оризищата граничат с автомагистрала “Тракия”, 
на изток - с жп линията Пловдив-Съединение.  

Западната граница съвпада с общинската, а северната преминава няколко 
километра южно от град Съединение. Представлява комплекс от използващи се за 
оризопроизводство оводнени площи, обградени с ниски диги и канали и влажни ливади, 
разположени в непосредсвена близост до тях. На места каналите са обрасли с папур 
/Phragfmites australis/ и тръстика /Typha sp./. Оризищните клетки са различно водно ниво 
и създават условия за обитаване на много тясно специализирани в храненето видове 
птици.  

Площ  - 36,724.10 дка   
Дължина на зоната   - км  
Надморска височина  - минимална – 177 м; максимална – 208 м; средна – 192 м  
 
Класове земно покритие  

Класове Земно покритие                                                                                 % Покритие  
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)                     7  
Друга орна земя                                                                                                                  1  
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища,  
мини, индустриални обекти)                                                                                         3                                                                        
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с   
периодично оставяне на угар)                                                                                      17  
Не горски райони, култивирани с дървесна растителност   
(вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)                                                                     0  
Оризища                                                                                                                                72  
Връзка с други зони от НАТУРА 2000 – няма  
Предмет на опазване  
 Птици, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC  
Chlidonias hybridus - Белобуза рибарка;  
Buteo rufinus- Белоопашат мишелов;  
Plegadis falcinellus - Блестящ ибис;  
Ciconia ciconia - Бял щъркел;  
Egretta alba - Голяма бяла чапла;  
Porzana porzana - Голяма пъструшка;  
Melanocorypha calandra - Дебелоклюна чучулига;  
Alcedo atthis - Земеродно рибарче;  
Glareola pratincola - Кафявокрил огърличник;  
Himantopus himantopus – Кокилобегач;  
Egretta garzetta - Малка бяла чапла;  
Porzana pusilla - Малка пъструшка;  
Ixobrychus minutus - Малък воден бик;  
Circus cyaneus - Полски блатар;  
Circus aeruginosus - Тръстиков блатар;  
Lanius collurio - Червеногърба сврачка;  
Ciconia nigra - Черен щъркел;  
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 Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 

79/409/EEC;  
Голям горски водобегач;  
Larus cachinnans - Жълтокрака чайка;  
Anas platyrhynchos - Зеленоглава патица;  
Gallinula chloropus – Зеленоножка;  
Aythya fuligula - Качулата потапница;  
Anas querquedula - Лятно бърне;  
Tringa totanus - Малък червеноног водобегач;  
Buteo buteo - Обикновен мишелов;  
Vanellus vanellus - Обикновена калугерица;  
Ardea cinerea - Сива чапла;  
Falco tinnunculus - Черношипа ветрушка.  
 
Образователна, рекреационна и научна значимост на ЗЗ  
Научна значимост  
До сега в оризищата Цалапица са установени 46 вида птици, от които 10 са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 23 са от 
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife nternational, 2004). Като 
застрашени в Европа са включени съответно в категория SPEC2 - 5 вида, в SPEC3 – 18 
вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 11 вида, включени в приложение 
2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за 
защита. От тях 9 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Оризищата 
Цалапица са едно от най-важните гнездови находища на кафявокрилия огърличник 
/Glareola pratincola/ в Горнотракийската низина и е място, където се концентрира 
жълтокраката чайка /Larus cachinans/. То има много важно значение за редица 
водолюбиви видови птици, по време на гнездене, миграция и отчасти на зимуване.  

Образователна значимост  
Образователната значимост се свързва с възможностите за наблюдение и 

изучаване на редица ценни и защитени видове птици със световна  значимост. Наред с 
това тук могат да се наблюдават и типичните за тази част от страната оризища, 
обитавани и от  много други животински видове.  

Рекреационна значимост 

ЗЗ зона и околностите и предлагат известни възможности за рекреация, свързана 
най-вече с познавателния туризъм.  

 
Определяне на режима на усвояване и ползване на участъците от 

територията, контактуваща със защитена зона  
Усвояването и ползването на контактните територии трябва да е свързано с 

традиционното им земеделско ползване. Същевременно трябва да не се допускат 
дейности, които водят до безпокойство и непосредствена заплаха на обитаващите 
видове птици - обект на защита.  

 
Граници на разпространение на рисковите фактори по отношение на обектите 

на защита  

Реализацията на ОУП няма да доведе до значително негативно въздействие по 
отношение на ЗЗ. Ето защо не може да се предполага  и осезателно въздействие на 
рискови фактори в пределете на ЗЗ вследствие проектните намерения.  
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Мероприятия, осигуряващи опазване на биоразнообразието  

Най-важните мероприятия са следните:  
- възстановяване на оризопроизводството в предишния обхват;  

- ограничаване прекомерното използване на пестициди и изкуствени торове;  

- преустановяване паленето на стърнищата и тръстиките;  

- преустановяване изсичането на дървесна и храстова растителност около 
дигите;  

- ограничаване интензивното събиране на жаби, незаконния лов и риболов.  
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3.1.7.6. ЗЗ  Рибарници Пловдив  BG0002016  
Разположение, характеристика, статус и състояние. Предмет и цели на защита  

Описание  

Обрасли с блатна растителност рибарници, разположени северно от гр. Пловдив. 
Общият вид на рибарниците се определя от обрасли с хидрофитна растителност 
басейни. Преобладават роголистникът /Cerathophilum sp./, плаващият ръждавец 
/Potamogeton natans/, дяволският орех /Trapa natans/, щитолистната какичка 
/Nymphoides peltata/ и др. Бреговете на басейните са обрасли с папур (Typha angustifolia, 
Typha latifolia, Typha laxmanii), тръстика /Phragmites australis/, ежова главичка /Sparganium 
ramosum/, острица /Carex sp./, шавар /Juncus sp./ и единични върби /Salix sp./. Тръстиката 
и папурът образуват на места острови сред басейните. По дигите има ивици от 
овощни дървета и тополи.  
  

Площ - 1,457.60 дка  
Дължина на зоната - 1,457.60 км  
Надморска височина: минимална - 163 м; максимална – 168 м и  средна – 165 м.  
 
Земно покритие  

Класове Земно покритие                                                                                   % Покритие  
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)                         83  
Друга орна земя                                                                                                                        1  
Други земи (включително градове, села, пътища,   
сметища, мини, индустриални обекти)                                                                          1  
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури  
 с периодично оставяне на угар)                                                                                         7  
Сухи тревни съобщества, степи                                                                                       4  
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на   
водоемите, мочурища                                                                                                           2  
Храстови съобщества                                                                                                           2  

Връзка с други зони от НАТУРА 2000 - не  
Предмет на опазване 
Птици, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC  
Aythya nyroca - Белоока потапница;   
Asio flammeus - Блатна сова;  
Plegadis falcinellus - Блестящ ибис;  
Ciconia ciconia - Бял щъркел;  
Platalea leucorodia - Бяла лопатарка;  
Botaurus stellaris - Голям воден бик;  
Gallinago media - Голяма бекасина;  
Egretta alba - Голяма бяла чапла;  
Alcedo atthis - Земеродно рибарче;  
Egretta garzetta - Малка бяла чапла;  
Ixobrychus minutus - Малък воден бик;  
Phalacrocorax pygmeus - Малък корморан;  
Nycticorax nycticorax - Нощна чапла;  
Pandion haliaetus - Орел рибар;  
Circus cyaneus - Полски блатар;  
Ardea purpurea - Ръждива чапла;  
Grus grus- Сив жерав;  
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Circus aeruginosus - Тръстиков блатар;  
Milvus migrans - Черна каня;  
Podiceps cristatus - Голям гмурец;  
Tringa ochropus - Голям горски водобегач;  
Tringa nebularia - Голям зеленоног водобегач;  
Phalacrocorax carbo- Голям корморан;  
Anser albifrons - Голяма белочела гъска;  
Larus cachinnans - Жълтокрака чайка;  
Anas platyrhynchos - Зеленоглава патица;  
Gallinula chloropus – Зеленоножка;  
Anas crecca - Зимно бърне;  
Aythya ferina - Кафявоглава потапница;  
Anas clypeata – Клопач;  
Rallus aquaticus – Крещалец;  
Actitis hypoleucos - Късокрил кюкавец;  
Fulica atra – Лиска;  
Anas querquedula - Лятно бърне;  
Tachybaptus ruficollis - Малък гмурец;  
Tringa totanus - Малък червеноног водобегач;  
Cygnus olor - Ням лебед;  
Vanellus vanellus - Обикновена калугерица;  
Charadrius dubius - Речен дъждосвирец;  
Larus ridibundus - Речна чайка;  
Ardea cinerea - Сива чапла;  
Gallinago gallinago - Средна бекасина;  
Anas penelope – Фиш.  
 
Образователна, рекреационна и научна значимост на ЗЗ  
Научна значимост  
На територията на рибарници Пловдив са установени 87 вида птици, от които 

33 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 34 са от 
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно 
застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа 
съответно в категория SPEC2 - 7 вида, в SPEC3 - 24 вида. Рибарниците са място от 
световно значение за малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/ по време на зимуване и 
миграция, както и за голямата бяла чапла /Egretta alba/ през зимата. По време на 
миграция тук може да се наблюдава и белооката потапница /Aythya nyroca/ и голямата 
бекасина /Gallinago media/. Рибарниците са едно от най-значимите места за почивка по 
време на миграция за средната бекасина /Gallinago gallinago/, сивия жерав /Grus grus/, 
блатната сова /Asio flammeus/ и зеленоногата водна кокошка /Gallinula chloropus/.  

Рекреационна значимост 

Определен интерес за ЗЗ би представлявало развитието на риболовен туризъм на 
базата на изградените съоръжения и непосредствената близост до гр. Пловдив и 
околните села.  

Образователна значимост  
Възможности за използване на ЗЗ за образователни цели съществуват на базата 

на изучаването на птичия свят преди всичко и в по-малка степен – на изучаването на 
някои влаголюбиви растителни видове.  
 



 

                                                                                                               97 

Определяне на режима на усвояване и ползване на участъците от 
територията, контактуваща със защитена зона  

Усвояването и ползването на контактните територии трябва да е свързано с 
традиционното им ползване. Същевременно трябва да не се допускат дейности, които 
водят до безпокойство и непосредствена заплаха на обитаващите видове птици - 
обект на защита.  
  
 Граници на разпространение на рисковите фактори по отношение на обектите 

на защита  
Поради факта, че рибарниците са създадени със стопанска цел и заселването на 

птиците до голяма степен е следствие от тази дейност, то рибовъдството тук 
трябва да се поддържа едно рационално ниво. Счита се, че възстановяването на 
дейността на рибарниците до предишното им ниво, би ограничило до голяма степен 
рисковите фактори.  
 

Рисковите фактори, които се свързват с ОУП, няма да имат разпространение 
върху защитената зона.  

Мероприятия, осигуряващи опазване на биоразнообразието  

Най-важните мероприятия за запазване на биоразнообразието на ЗЗ са следните:  
- възстановяване на функционирането на рибарниците;  

- пълно преустановяване на изсичането на дървесна и храстова растителност;  

- преустановяване на залесяването с неприсъщи за района растителни видове;  

- действен контрол срущу бракониерството;  

- ограничаване на броя на безстопанствено скитащите кучета и котки.  
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3.1.7.7. ЗЗ  Марица - Пловдив BG0002087  
 Разположение, характеристика, статус и състояние. Предмет и цели на защита  

Описание  

ЗЗ обхваща коритото на река Марица в частта от селата Говедаре и 
Стамболийски до гребния канал на Пловдив заедно с крайречната дървесна и храстова 
растителност, предимно върби /Salix spp./, елша /Alnus spp./ и тополи /Populus spp./. 
Представлява важно местообитание за редица водоплаващи и водолюбиви птици.  

 
Площ - 11,175.50 дка.  
Дължина на зоната  - 11,175.50 км.  
Надморска височина: минимална – 163 м;  максимална – 193 м; средна – 174 м.  
Земно покритие 

Класове земно покритие                                                                                                         % Покритие  
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води/                                               31  
Друга орна земя                                                                                                                                               8  
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища,  
мини, индустриални обекти)                                                                                                                      8  
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с   
периодично оставяне на угар)                                                                                                                  18  
Изкуствени горски монокултури (например насаждения  
на тополи или екзотични дървета)                                                                                                         2  
Не горски райони, култивирани с дървесна растителност  
(вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)                                                                                                 3  
Сухи тревни съобщества, степи                                                                                                            13  
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на  
водоемите, мочурища                                                                                                                                  1  
Храстови съобщества                                                                                                                                  3  
Широколистни листопадни гори                                                                                                             13  
  

Врзъка с други зони по НАТУРА 2000  
КОД НА ЗОНАТА          ИМЕ НА ЗОНАТА                ТИП НА ЗОНАТА  
     BG0000424             Река Въча_Тракия                           K  
     BG0000578                Река Марица                                 K  

  
Предмет на опазване 
 
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC  
Egretta alba - Голяма бяла чапла;  
Alcedo atthis - Земеродно рибарче;  
Phalacrocorax pygmeus - Малък корморан;  
Cygnus cygnus - Поен лебед.  
Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 

79/409/EEC  
Ciconia nigra – Черен щъркел;   
Phalacrocorax carbo – Голям корморан;  
Accipiter gentilis – Голям  ястреб;  
Anas platyrhynchos – Зеленоглава патица;  
Anas querquedula – Лятно бърне;  
Tachybaptus ruficollis – Малък гмурец;  
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Accipiter nisus – Малък ястреб;  
Cygnus olor – Ням лебед;  
Buteo buteo – Обикновен мишелов;  
Vanellus vanellus – Обикновена калугерица;  
Larus ridibundus – Речна чайка;  
Ardea cinerea – Сива чапла;  
Falco tinnunculus – Черношипа ветрушка; 
  
Баланс на територията по начин на трайно ползване  
Баланс на територията по вид на собствеността  
Баланс по вид на територията  
 
Образователна, рекреационна и научна значимост на ЗЗ  
Научна значимост  
Островите и пясъчните коси в реката, както и дървесната и храстовата 

растителност по бреговете и са най-важното място по поречието на река Марица за 
нощувка на световно застрашения вид малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/. Тук се 
намира най-голямата нощувка на вида по поречието на Марица и за цялата Тракийска 
низина. Птиците пренощуват тук, а през деня се хранят във водоемите по поречието 
на реката и в низината. По време на зимуване в рамките на мястото се концентрира и 
речната чайка /Larus ridibundus/.  

Мястото обхваща коритото на река Марица в частта от селата Говедаре и 
Стамболийски, до гребния канал на Пловдив, заедно с крайречната дървесна и храстова 
растителност, предимно върби /Salix spp./, елша /Alnus spp./ и тополи /Populus spp./. 
Представлява важно местообитание за редица водоплаващи и водолюбиви птици.  

Рекреационна значимост 

Наличието на р. Марица, гребният канал и др. съществуващи обекти, както и 
непосредствената близост до няколко населени места, са добри предпоставки за 
развитие на рекреационната дейност.  

Образователна значимост  
Образователната значимост на ЗЗ зона се определя от възможностите за 

изучаване и наблюдение на интересни геоморфоложки обекти / заливни речни тераси, 
речни брегове, острови, речни старици, съвременни ерозионни процеси и форми и др./; 
хидроложки  особености и свързаните с тях възможности за изграждане на практико- 
приложни умения /измерване на скоростта на реката, температурата на речната вода 
и т.н./; биоразнообразието и запознаване с ценни животински видове и др.  

Близостта до населени места създава възможност и за провеждане на 
краткотрайни еднодневни екскурзии с учебна цел.  

 
Определяне на режима на усвояване и ползване на участъците от 

територията, контактуваща със защитени зони  
Усвояването и ползването на контактните територии трябва да е свързано с 

традиционното им ползване. Същевременно трябва да не се допускат дейности, които 
водят до безпокойство и непосредствена заплаха на обитаващите видове. Необходимо 
е да бъдат преустановени дейностите по събиране на инертни материали, изсичани на 
дървесна и храстова растителност, както и нерегламентирания лов и риболов.  

 
Територията на Марица-Пловдив е разположена в съседство с втория по големина 

град в България – Пловдив. Тя е подложена на силен антропогенен натиск от 
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продължаващата урбанизация на района, както и от интензивните човешки дейности. 
Най-сериозните заплахи за мястото са свързани основно с управлението на водите, 
добива на пясък и чакъл, както и горско-стопанските дейности. Изсичането на 
дървесната и храстовата растителност по бреговете на Марица и залесяването с 
неприсъщи за района видове, както и увеличаване на добива на пясък и чакъл води до 
влошаване и унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, особено 
на малкия корморан. Тези дейности, заедно с незаконните сечи предизвикват ерозия на 
речните брегове. В резултат на добива на пясък и чакъл някои от естествените 
острови по река Марица са напълно унищожени. На много места и особено покрай 
пътищата съществуват незаконни сметища. Поради лесния достъп до територията се 
наблюдава значително безпокойство на птиците, причинено от незаконния лов на 
защитени видове, незаконен лов с мрежи, както и на умишлено пряко безпокойство на 
малкия корморан при местата му за нощуване.  

Разпространението на рисковите фактори от досегашното антропогенно 
въздействие включва изцяло ЗЗ. Рисковите фактори, които се свързват с ОУП, няма да 
имат разпространение върху защитената зона.  

Мероприятия, осигуряващи опазване на биоразнообразието 

Най- важните мероприятия, касаещи ЗЗ, са следните: 
-  пълно преустановяване на незаконния лов и риболов и нерегламентиран 

дърводобив;   

- преустановяване на подменянето на местната дървестна и храстова 
растителност с непресъща за района;   

- ограничаване добива на пясък и чакъл от коритото на р. Марица;   

- почистване на незаконните сметища;   

- реализация на действен контрол в ЗЗ и прилежащите ѝ територии.  
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3.1.8. ЛАНДШАФТ 
 
Според последното ландшафтно райониране на България /П. Петров, 1997 г./, 

територията на община Марица попада в Междупланинската зонална ландшафтна 
област на южнобългарските низини и ниски планини и конкретно – в нейната 
Горнотракийска ландшафтна подобласт. 

Ландшафтообразуващи фактори. Ландшафтният облик на територията на 
община Марица е определен от предимно низинния й релеф, с долинни разширения и 
ограничени по площ хълмисти земи, при средна надморска височина от 110 до 180 м / 
средно за общината – 170 м/. Релефът има слаба разчлененост и контрастност. Самата 
низина, където се намира територията на общината и по чиято най-ниска част е 
разположена долината на р. Марица,  от север е оградена от склоновете на Средна гора, 
а от юг – от склоновете на Родопите. 

Съвременно формиралият се ландшафт е под влияние на преходно- 
континенталния климат със средиземноморско влияние, което е най-силно изразено по 
отношение режима на валежите.  Развитието на земеделието, въпреки засушливостта, 
високите летни температури и малките валежи в областта е облагодетелствано от 
високата въздушна влажност, като е установено, че изпарението е съизмеримо с 
падналия валеж. Друг благоприятен фактор е обилността на грунтовите и напорни 
подземни води, които са с най-голям дебит в Горнотракийската низина. Не по-малко 
значение за формирането на съвременния облик на ландшафта имат и повърхностните 
води – реки, речни течения, открити водни площи и напоителни канали с оризища, 
които придават на територията една уникална визия. 

Земеделските земи са най- голямото богатство на общината,  с оглед 
преобладаващите  на нейната територия алувиални, ливадни и алувиално- ливадни 
почвени типове. Много малка част от обработваемите земи са с некачествени и 
непригодни за земеделие почви /песъчливи, преовлажнени и засолени/. Плодородието на 
почвите е определило селскостопанския характер на поминъка на местното население, а 
това от своя страна е довело днес до пълно преобразуване на естествения ландшафт 
вследствие на човешката дейност. Резултат от този процес е и съдбата на 
съществувалите на тази територия в по-далечни времена равнинни горски съобщества 
от полски бряст, благун, цер и дръжкоцветен дъб, както и лонгозните гори по водните 
течения и особено по р. Марица. Днес от тях не е останало почти нищо – територията 
на общината е с една от най-ниските лесистости в страната – 1,4- 1,7 %. За сметка на 
това висшата водна растителност, която се е развила във влажните зони, се отличава 
с голямо разнообразие, а някои от срещаните видове са с консервационна стойност/ 
дяволски орех, блатна лудвига, блатен телиптерис, прешленолистен надводник и 
какички /. 

Унищожаването на горите и превръщането им в обработваеми площи е довело 
до силно обедняване на фауната, херпетофауната и орнитофауната. В това отношение 
/с оглед създаването на подходящи местообитания за животинския свят/, бъдещите 
мерки, предвидени в ОУП-а ще имат двустранен ефект – от една страна, ще създадат 
естествени биотопи, а от друга - ще допринесат за разнообразяване облика на 
ландшафта. 

Макар и да не са сега с подчертано присъствие в облика на ландшафта на 
общината, на нейна територия се намират редица все още непроучени паметници на 
културно-историческото наследство на антична Тракия. С помощта на предвижданията 
в ОУП, бъдещото проучване и социализация на надгробната могила край с. Маноле, 
могилния некропол от 10 могили край с. Рогош, многослойната могила край с. Костиево 
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от 6-тото хилядолетие преди Христа и още много други, могат да внесат нови акценти 
в палитрата от антропогенни ландшафти в района. 

Горният съвсем кратък анализ на едни от най важните преки и косвени фактори 
за формиране на ландшафтния облик на всяка една територия дават основание да се 
определи, че по своя произход съвременният ландшафт на територията на община 
Марица има изцяло антропогенен генезис. 

Видове антропогенни ландшафти на територията на общината 
Урбогенен ландшафт. Благоприятните климатични и почвени условия за 

развитие на земеделието е довело до възникване на гъста мрежа от селища на 
територията на община Марица, които са сравнително равномерно разположени. Те 
имат характерния за полските села селищен ландшафт – сравнително голяма по площно 
присъствие улична мрежа, нискоетажно застрояване за  фамилно жилищно обитаване, за 
обществено обслужване и за производствени нужди. В крайселищните територии 
обликът на ландшафта се оформя от големи по площ имоти с овощни и зеленчукови 
насаждения и все-повече увеличаващи се по територия производствени и логистични 
зони , преди всичко на терените на бившите селскостопански дворове, основно край 
селищата в близост до гр. Пловдив, по главните пътни връзки.  

Средноетажно жилищно строителство има единствено в селата Граф 
Игнатиево, Труд и Трилистник, а в селата Желязно, Динк, Маноле, Ясно поле, Строево, 
Войсил и Костиево елементите на урбанизирания ландшафт имат по-ограничено 
присъствие. 

Сам по себе си урбогенният ландшафт на селищата на територията на община 
Марица не създава сериозни екологични проблеми с изключение на проблема за 
пречистването на отпадъчните води от тях, които влияят върху чистотата на 
подземните и повърхностните води. Отрицателно въздействие върху облика на 
ландшафта имат и нерегламентираните сметища /„временни площадки за 
сметосъбиране”/ край селищата, които са хаотично разпръснати по територията на 
общината и замърсяват както околните територии, така и подпочвените води. 

 
Техногенен инфраструктурен ландшафт  
От разположените елементи на техническата инфраструктура на територията 

на община Марица ясно личи, че те за сега все още са тясно обвързани и подчинени на 
една пространствена организация, играеща роля на сателитна територия на втория по 
големина град в България – гр. Пловдив. Характерно за територията на община Марица 
е, че тази разновидност на антропогенния ландшафт също много съществено 
присъства почти на цялата й територия и много активно влияе върху съвременния 
облик на ландшафта, като  образува една доста гъста инфраструктурна мрежа. 

На първо място тук трябва да се посочи отсечката от магистрала „Тракия”, 
която почти разполовява територията на общината и е един съществен фактор за 
възникването на някои екологични и устройствени проблеми. Към нея трябва да се 
прибави и вътрешната мрежа от пътища между селищата в общината и в основните 
посоки - Пловдив, Карлово, Съединение, Стрелча, Брезово, Чирпан и др., както и 
селскостопанските пътища без настилка /те също имат определяща роля за 
формирането на техногенния инфраструктурен ландшафт/. 

През територията на общината минават натоварените жп коридори между 
София и Бургас, Пловдив и Карлово и Южна и Северна България, които определят облика 
на ландшафта край техните сервитути. 

Не по-малко влияние върху антропогенния облик на ландшафта оказват и 
електропроводите за високо напрежение, които също формират надземни 
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инфраструктурни коридори – 400  кV далекопровод „Марица” преминава през землищата 
на селата Крислово, Желязно, Калековец, Войводиново и Рогош, а 110 кV далекопровод – 
през землищата на селата Динк, Труд и Граф Игнатиево. 

 
Агрогенен ландшафт  
Селскостопанските /агрогенни/ ландшафти са с основно присъствие. Както беше 

посочено по-горе, ландшафтът на почти цялата територия на община Марица се 
определя от приоритетното развитие на земеделието. Основната част от земите са 
обработваеми /ниви, зеленчукови и овощни градини, оризища и малко лозя/ и 
необработваеми/ мери, пасища, ливади, дерета и оврази/. Обликът на селскостопанския 
ландшафт се допълва от изоставени рибарници, действащи и изоставени 
селскостопански съоръжения, предимно изоставени елементи от напоителната 
система в района /републиканска и вътрешна мрежа от канали/, както и от 
естествените водни течения /реки, дерета, оврази, разливи и устия/. 

Антропогенното въздействие, с резултат формиране на нарушени територии 
главно при добив на инертни строителни материали от коритата на реките, има 
сравнително незначително присъствие на територията на общината /0,31% от 
общата ѝ площ/. Независимо от това, с оглед на вредите, които се нанасят на 
екологичното равновесие във влажните зони и неблагоприятното визуално въздействие 
върху агрогенния ландшафт, налагат в ОУП да се поставят режими за ограничаване на 
тази дейност само на подходящи за тази цел места. 

Характерно за агрогенния ландшафт на територията на община Марица е 
инфраструктурата за отглеждане на традиционната за района култура – ориза. Тя 
създава площен растер и обвързаност на землищата на селата Войсил – Строево, Граф 
Игнатиево, Скутаре, Рогош и Маноле. 

Независимо от силната антропогенна намеса при преобразуване облика на 
ландшафта на територията на община Марица, все още в рамките на териториите с 
агрогенен ландшафт съществуват ландшафтни комплекси, които имат както 
ландшафтооформяща, така и консервационна значимост. Те представляват потенциал 
за бъдещо разнообразяване на сравнително монотонния агрогенен ландшафт и за 
създаване на възможности за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие. 

Конкретно към тези ландшафтни комплекси с консервационно значение могат да 
се посочат следните разновидности : 

• Оризища. В момента по-голямата част от тях не функционират, но като 
оводнени площи те формират специфичен облик на ландшафта и спомагат за 
подобряване на микроклимата и създаване на жизнена среда за орнитофауната. С 
Решение № 122/ 02.03.2007 г., „Оризища Цалапица”са обявени за защитена зона за 
опазване на дивите птици с код BG0002086;  

•  Напоителни канали. Тяхното състояние е в пряка връзка с функционирането на 
оризищата и с оформянето на уникалния агрогенен ландшафт на територията на 
община Марица – наличие на гъста мрежа от напоителни канали и обвързани с тях малки 
водни площи с различно предназначение /напояване, рибовъдство, спортен риболов и 
др./. По- голямата част от тези канали на настоящия етап не се ползват, но като 
ортогонални обраствания с растителност, с обемно въздействие сред равното поле, 
те също участват по своеобразен начин в облика на агрогенния ландшафт; 

• Ливади и пасища. Тяхната площ е сравнително малка на територията на 
общината поради стремежа непрекъснато да се увеличават обработваемите площи. На 
фона обаче в момента на пустеещи обработваеми земи визуалното им присъствие в 
облика на ландшафта е забележимо и внася разнообразие в аграрния ландшафт. 
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• Реки, язовири и рибарници. Като елементи на селскостопанския поминък на 
територията на община Марица, тези водни течения и площи имат съществено 
значение за облика на ландшафта, но през последните години повечето от тях са 
изоставени и не се поддържат. Със същото Решение цитирано по- горе, като защитени 
зони по опазване на дивите птици са обявени „Марица Пловдив” с код BG0002087, 
„Рибарници Пловдив” с код BG0002016 и като защитени зони за опазване на природните 
местообитания на дивата флора и фауна – „Река Марица” с код BG0000578, „Трилистник” 
с код BG0000289, „Река Стряма” с код BG0000429 и „Река Пясъчник” с код BG0000444. 

 
Дендрогенен ландшафт 
Горските територии, които формират дендрогенния ландшафт в границите на 

община Марица са само 630,7 ха, което прави 1,84% от нейната територия. Както беше 
посочено по- горе, в резултат от човешката дейност и стремежа да се използват 
благоприятните условия за развитие на земеделието, почти всички гори на 
територията на община Марица са унищожени. По тази причина, сега гори за 
дърводобив няма, а останалите малки  горски площи по своето предназначение са: 
защитни гори, рекреационни гори, дивечовъдни стопанства и поляни, обрасли с 
храсталаци на земи от горския фонд. В този смисъл, участието на дендрогенния 
ландшафт във формиране ландшафтния облик на територията на общината е 
незначително. Като се вземе предвид, че горите и особено полските имат съществена 
естетическа, екологическа и ландшафтоформираща роля, тук трябва да се споменат 
няколко все още съществуващи ландшафтни комплекса на дендрогенния ландшафт с 
консервационно значение: 

• Все още запазените полски горски масиви при с. Трилистник и с. Труд, съставени 
от широколистни дървесни видове – космат дъб, летен дъб, дръжкоцветен дъб, 
дребнолистен бряст, сребриста липа, габър, глог и акация. Това са останали „острови” 
от съществувалата някога горска растителност по тези земи, които на настоящия 
етап имат съществена консервационна значимост и общият устройствен план на 
общината ще трябва да гарантира тяхното съществуване и в бъдеще. Със Заповеди на 
МОСВ, вековни екземпляри от зимен и летен дъб са обявени за забележителни вековни 
дървета съгласно чл. 109 от Закона за биологичното разнообразие; 

• Запазени влажни горски съобщества на няколко малки острови в река Марица, 
по границата на общината. По всяка вероятност те са остатъци от съществувалите 
тук в миналото лонгозни гори, и тяхното опазване също трябва да бъде приоритет на 
ОУП; 

• Поречия на водни течения на територията на община Марица. По техните 
брегове и временно заливани от високите води острови има обраствания с влаголюбиви 
дървесни и храстови видове, които визуално оформят красиви обемни меандри от 
растителност сред равнинния монотонен селскостопански ландшафт. 

 
Визуално възприемане, устойчивост и динамика на ландшафта  
Фактът, че територията на община Марица е с равнинен релеф, показва, че 

визуалното възприемане на ландшафта е силно ограничено по отношение на 
пространствения обзор. Естетическото въздействие от обработваемите 
селскостопански територии, заети с различни култури, през последните години е силно 
понижено от присъствието на изоставени и буренясали терени, неизползвани оризища 
и канали.  

Все по-интензивното урбанизационно присъствие със складови и производствени 
терени и сгради,  и прилежащата им инфраструктура в извънселищните крайпътни 



 

                                                                                                               105 

територии на общината, които са в близост до гр. Пловдив, постепенно превръщат 
агрогенния ландшафт в урбогенен и техногенен инфрастуктурен. В този  смисъл, в тази 
част от общинската територия обликът на ландшафта се отличава с нестабилност и 
динамика на изменчивост. В останалата част от територията на общината, 
агрогенният ландшафт е устойчив и не е застрашен от урбанизационни промени. 
 

Специфични изводи и препоръки за бъдещият облик на ландшафта  
От извършения по-горе анализ на видовете ландшафти на територията на 

община Марица се изясни, че те основно са с антропогенен произход. Това силно 
антропогенизиране на територията и равнинния ѝ релеф определя налагаща се 
монотонност във визията на съвременния ѝ ландшафтен облик. Много малко са 
местата от общинската територия, от които може да се осъществи панорамно 
възприемане на околния ландшафт. Те биха могли да се маркират в ОУП на базата на 
информацията за релефа главно като крайпътни пунктове, в които е подходящо да се 
ситуират крайпътни обекти за обслужване. 

Във  връзка с нуждата от внасяне на динамика в облика на ландшафта, Общият 
устройствен план на общината  залага бъдещи предпоставки за опазване и развитие  на 
споменатите по-горе ландшафтни комплекси, които ще имат съществено значение за 
разнообразяване на ландшафта.  

Към оформянето на имотите, контактуващи с ландшафтните комплекси, които 
имат консервационна стойност, в ОУП трябва да се поставят специални изисквания и 
правила за оформяне на контактни буферни ивици с дървесно-храстова растителност и 
режими за ползването им между зоните, подлежащи на защита и имотите с друго 
функционално предназначение. 

Освен постигане на чисто визуално-естетически ефекти, опазването и 
развитието на ландшафтните комплекси ще има и голямо екологическо значение. То ще 
удовлетвори изискванията в планирането на националната екологична мрежа по НАТУРА 
2000 и ще осигури опазването и обогатяването на биологичното разнообразие. 

Опазването на споменатите ландшафтни комплекси ще балансира донякъде 
засилващото се присъствие на разновидностите на антропогенния ландшафт, което е 
особено осезателно за териториите на общината, в близост до гр. Пловдив. 

 
3.1.9. Културно-историческо наследство - диагноза 

 Културно-историческото наследство на общината е голямо. Обявените и 
декларирани паметници са от “регионално” и “местно” значение. Като се има предвид, 
че природният потенциал на територията за нуждите на отдиха и туризма са 
ограничени, то културно-историческото наследство в общината може да се превърне в 
един от основните туристически ресурси.  
 Обектите със статут на “Паметник на културата”, локализирани върху 
територията на община Марица, притежават следните особености: 

• разкритите археологически недвижими и движими паметници на културата 
свидетелстват за дълбокия исторически корен на културното наследство на община 
Марица, който се определя от разположението й на северния бряг на р. Марица – главна 
водна и транспортна артерия от дълбока древност. Най-ранната култура се отнася 
към края на VІІ хил. пр. Хр. до 1200 г. пр. Хр. (описани подробно в т.КИН на ОУП); 

• разкритите археологически обекти притежават висока културно-историческа 
и научна стойност, която в измеренията на съвременните критерии се очертава от 
регионално и от местно  значение; 
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• нарушената запазеност и сложната стратиграфия на обектите са 
свидетелство за голямата интензивност в протичането на историческите процеси в 
тази зона на Балканите и на Българската държава; 

• многообразно по вид и типологичност културно-историческо наследство, 
създавано в условията на динамично протичащи етнокултурни преструктурирания; 

• локализациите на паметниците на културата по територия на общината, от 
една страна, са свидетелство за пространственото им напластяване в съвременната 
урбанизирана среда и от друга – за специфично протеклия процес на нейното 
структуриране и формиране на цялостността й. Разкритите тракийски селища на 
територията на с. Строево, с. Крислово, с. Скутаре, с. Бенковски са общите исторически 
корени, подхранващи компактните характеристики и уникалността на урбанистичната 
форма на съвременния характер на тези населени места; 

• съчетаването на богато културно-историческо наследство с природната 
среда на общината в ареала на поречието на р. Марица, р. Стряма, р. Пясъчник 
притежават добър потенциал за бъдещето на населените места. 
 

Предложената по-горе характеристика за културното и историческо наследство 
на община Марица очертава възможността да се формира една културна област по 
поречието на р. Марица и Тракийската низина, която си струва да бъде изследвана по 
схемата: 

Ядро, означаващо централната зона на концентрация, точката на циркулация на 
социалните процеси; 

Територия, очертаваща се от районите, в които проучваната култура е 
преобладаваща, но свързващите връзки са по-малко и по-слаби и регионалните 
особености се проявяват достатъчно отчетливо; 

Сфера на културата във Пловдивския регион, която се определя като зона на 
външно влияние, където културата е представена от определени елементи, паметници 
на етнокултурата и религиозно многообразие. 

Сферата на влияние се определя и от особеното място на община Марица – до гр. 
Пловдив и региона му в аспектите на взаимовръзките им с националната и 
транснационална урбанистична система: 

• място на пресичане на древните пътища в европейския югоизток –  
преминаването на най-голямата пътна артерия през Римската империя изток – запад. 
Територията се пресича и от втори главен път – осъществяващ връзката Филипополис 
– Карасура (Пловдив – Чирпан); 

• място на достъп едновременно към двете морета (Бяло и Черно); 

• изграждането на общоевропейските транспортни коридори на територията 
на обл. Пловдив е от голямо значение за ускоряване процесите на интегриране с 
югоизточна и централна Европа във всички сфери на общественото развитие и би 
създало трайна и интегрираща връзка, както и би се превърнала във фактор за ново 
урбанистично структуриране на територията. 

Тази функция на културното наследство за жизнеността и бъдещето на 
културната общност община Марица, се нуждае от самостоятелно изследване като 
фактор, чието значение в бъдеще ще нараства в контекста на възобновяващия се 
трансграничен обмен в югоизточната зона на Балканите, България и Европа. 

Системите на културата реагират с по-голяма степен на консервативност на 
промените, били те от външен или вътрешен характер, в сравнение с икономическите 
и урбанистичните. Те очертават ценностни константи, спрямо които икономическите 
и урбанистичните компоненти реагират с по-голяма гъвкавост и мобилност. 
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За опазване на обектите на културно-историческото наследство в условията на 
очертаващите се урбанистични и инфраструктурни промени в района на общ. Марица, 
следва да се спазват следните изисквания: 

Комуникационните трасета да се преценят от гледна точка на измененията в 
историческия ландшафт на общината и на урбанистичните последици от тяхното 
прокарване; оформяне на пътни и инфраструктурни съоръжения, нови територии за 
обитаване, нови обслужващи центрове, места за нови култови и религиозни обекти и 
пр. В местата на непосредствено и териториално взаимодействие да се осигури 
контактна зона, която да постави в доминантно положение условията, произтичащи 
от приоритетната директива за осигуряване на необходимите и конкретно 
подходящите условия за обектите на културното наследство; 

• Трасетата на бъдещите комуникационни и инфраструктурни направления да се 
съпоставят още в началните фази на проектиране с локализацията на обектите на 
културното наследство според данните от Единната археологическа карта на България; 
на регионалния исторически музей – гр. Пловдив; от документацията на НИПК; 

• В плановете, в програмите за реализация и проектно-сметните документации 
да се предвидят необходимите предварителни проучвания и сондажи за наличие на 
археологически обекти в обсега на трасетата; 

• В хода на извършване на проектните и строителни работи да се спазват 
законовите разпоредби (по ЗУТ; по ЗПКМ; по Наредбата за опазване на археологическите 
паметници; ЗОСС и пр.) и най-важно – своевременно да се извършват съгласувателните 
процедури като превантивна мярка за опазване на паметниците на културата; 

• Предварително да се изискват от НИПК становища и параметри за мерките 
(изисквания и ограничители), свързани с опазването на обектите – паметници на 
културата и средата им; 

• Уведомяването за разкрити културни ценности се извършва по реда на ЗПКМ 
(Закон за паметниците на културата и музеите); 

• Още на входа на проучвателните фази на проектирането да се предвидят и 
направят изследвания за рисковете от вибрации; промяна на режима на подпочвените 
води; замърсяването на въздуха; предизвикване на свлачищни процеси; акумулиране на 
електростатични напрежения и влиянието на други негативни последици върху 
охранителния режим спрямо обектите – паметници на културата; 

• Да се ползва принципът на превантивност по проблемите на опазване на 
паметниците на културата и тяхната среда; 

• Да се процедира равнопоставеност на паметниците на културата от различен 
исторически порядък, типология и етнокултурен произход, тъй както повелява 
действащото законодателство за опазването им. 

 
3.1.10. Отпадъци 
Качествена и количествена характеристика на генерираните отпадъци по вид и 

източници 
На територията на община Марица в населените 19 места се генерират 

следните видове отпадъци: 

• смесени битови отпадъци от населението в отделните населени места на 
общината; 

• производствени неопасни отпадъци от различните производствени 
предприятия, разположени в землищата на населените места; 

• опасни отпадъци (производствени) от предприятията на територията на 
населените места на общината; 
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• строителни отпадъци, генерирани от населението на общината и 
промишлените предприятия на територията на цялата община. 

Разработената Програма за управление на отпадъците на територията на 
община Марица обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които 
произтичат като задължение на общината, съгласно изискванията на Европейските 
директиви, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове. 
С оглед прилагане на необходимите мерки за управление на отпадъците на регионално 
ниво и настъпилите промени в националното законодателство, Програмата за 
управление на отпадъците е насочена към: 

- създаване на институционална (организационна) рамка за регионално 
управление на отпадъците; 

- предприемане на мерки за намаляване образуването на отпадъци; 
- подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците; 
- увеличаване на количеството оползотворени и рециклирани отпадъци чрез 

въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците; 
- въвеждане на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. 
Морфологичен състав на генерираните смесени битови отпадъци в община 

Марица не е правен, но като ориентировъчни данни е посочен в таблица 3.4.1.-1 
 

Таблица 3.4.1.-1 
Година Харт

ия 
текс
тил 

стък
ло 

Метали, 
метални 
опаковки 

храни
телни 

стро
ител
ни 

кожи гуми други сгуропепе
ли 

полим
ери 

2008 г. 6,56 4,75 2,14 1,56 45,6 5,8 3,03 1,12 4,6 14,72 10,18 

 
Количества на рециклируемите материали в смесените битови отпадъци са: 
- хартия и картон  - 11 - 25,5 kg/ж. год. 
- пластмаси  - 4 - 9 kg/ж. год. 
- метали   - 0,9 - 2,1 kg/ж. год. 
- стъкло   - 18,6 - 43,0 kg/ж. год. 
- текстил   - 1,7 - 3,9 kg/ж. год. 
- кожа и гума  - 0,3 - 0,7 kg/ж. год. 
За смесени битови отпадъци от населението на общината от 6 години е 

организирано централизирано сметосъбиране и сметоизвозване, което обхваща всички 
населени места. Битовите отпадъци от м. февруари 2007 г. се извозват и депонират на 
регламентираното депо за неопасни отпадъци в с. Цалапица, Пловдивска област, което 
отговаря на съвременните нормативни изисквания, поддържа се добре и се експлоатира 
от добре обучен персонал. Преди 2007 г. голяма част от генерираните битови отпадъци 
са извозвани и депонирани на съществуващите нерегламентирани сметища в 14 
населени места от общината. Обикновено на тези сметища се изхвърлят и отпадъци 
от селскостопанска продукция като трева, развалени плодове и зеленчуци, отпадъци от 
почистване на земеделски площи и др. 

Производствените отпадъци се генерират в промишлените предприятия, които 
са разположени в индустриалните зони на общината. В зависимост от характера на 
производственото предприятие и произвежданата продукция са и генерираните 
отпадъци по вид и количество. Производствените отпадъци от промишлените 
предприятия са най-често стърготини, стружки и изрезки от черни и цветни метали, 
хартиени, картонени, дървени, пластмасови и метални опаковки, излезли от употреба 
гуми, стъклени отпадъци и др. По-голяма част от тези производствени отпадъци се 
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оползотворяват, като една част от тях се изкупуват от лицензирани фирми за 
извършване на такава дейност, друга част се използват повторно, а част от тях се 
извозват със собствен транспорт на предприятието до депото в с. Цалапица. 

Опасните отпадъци се генерират в производствените предприятия, 
автосервизи, автомивки и др. , които се намират на територията на индустриалните 
зони „Царацово”, „Маноле”, „Войводиново”, „Калековец”, „Труд” и „Радиново”. Основните 
опасни отпадъци , които се генерират в индустриалните зони на територията на 
общината, са: оловни акумулаторни батерии, нехлорирани моторни смазочни и масла за 
зъбни предавки, абсорбенти, филтърни материали, замърсени с опасни вещества, 
флуоресцентни тръби, опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества, нехлорирани хидравлични масла на минерална основа , 
отработени восъци и смазки, маслени филтри и др. За по-голямата част от опасните 
отпадъци има сключени договори от предприятията с лицензирани фирми за тяхното 
третиране, другата част временно се съхраняват в подходящи помещения до 
предаването им на лицензираните фирми. 

Строителните отпадъци се генерират от населението в населените места и 
промишлените предприятия на територията на общината. Въпреки че има определено 
място за тяхното извозване и депониране, повечето се извозват и депонират на 
нерегламентираните сметища на територията на общината. 

  
За производствените и опасните отпадъци, генерирани в предприятията на 

територията на община Марица, РИОСВ – гр. Пловдив е издала повече от 82 
разрешителни за дейности с отпадъците по чл. 37 от Закона за управление на 
отпадъците за периода от 2004 до 2009 г. Някои от тези разрешителни са за 
продължаване на дейността с генерираните отпадъци, тъй като е изтекъл срокът на 
тяхната валидност. По-голямата част от тези разрешителни са за събиране и 
временно съхранение на генерираните отпадъци. 

Няма площадка за временно съхранение на излишните земни маси, но за всеки 
конкретен случай, в зависимост от количеството на земните маси, се сключва договор с 
общината и същите се оползотворяват за рекултивация на нарушени терени и 
нерегламентирани сметища.  

Третиране на битовите отпадъци и обхват на населението с организирано 
сметосъбиране 

Както беше казано, на територията на община Марица от 6 години има 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните битови отпадъци от 
населените места на Общината. 

Централизираното сметосъбиране и сметоизвозване обхваща всичките населени 
места, които се обслужват от три фирми, като всяка обслужва по един от трите 
микрорайона , на които са разделени населените места от общината , а именно: 

 

• І сметосъбиращ район – Скутаре, Рогош, Маноле, Манолско конаре, Трилистник, 
Ясно поле; 

• ІІ сметосъбиращ район – Войводиново, Калековец, Желязно, Крислово, Динк, Граф 
Игнатиево, Строево; 

• ІІІ сметосъбиращ район – Костиево, Радиново, Бенковски, Войсил, Царацово, 
Труд. 

Съдовете за събиране на битови отпадъци в отделните населени места са 
различни – от кофи „Мева” с обем 0,11 m3, контейнери с обем 1 m3, до контейнери 4m3 и 
др. Съдовете са достатъчни за събирането на битовите отпадъци, като счупените 
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съдове се подменят от сметоизвозващите фирми. Обикновено сметоизвозването на 
битовите отпадъци от населените места се извършва от фирмите 1- 2 пъти седмично 
и няма оплаквания от кметствата и населението. 

През 2008 г. от трите сметосъбиращи района са извозени и депонирани на 
депото в с. Цалапица 8283 тона или 27 610 m3 битови отпадъци, като за отделните 
райони отпадъците са : 

• І    район – 1429 тона, 4716 m3 

• ІІ   район – 2450 тона, 8100 m3 

• ІІІ  район – 4404 тона, 14680 m3 
От февруари 2007г. сметосъбиращите и сметоизвозващи фирми извозват 

генерираните битови отпадъци от населените места на депото в с. Цалапица. На 
депото в с. Цалапица се води строг отчет на пристигналите сметоизвозни коли и 
винаги може да се получи необходимата справка за докараните отпадъци и тяхното 
количество, както и от населеното място. 

 
 Стари замърсявания. Местоположение, качествена и количествена 

характеристика на нерегламентираните сметища 
На територията на община Марица в землищата на 14 населени места имаше 

нерегламентирани сметища за депониране на битови и други видове отпадъци, 
генерирани в района. Населените места, в землището на които имаме 
нерегламентирани сметища са: с. Царацово, с. Рогош, с. Войводиново, с. Маноле, с. Граф 
Игнатиево, с. Труд, с. Бенковски, с. Калековец, с. Крислово, с. Динк, с. Скутаре, с. Манолско 
Конаре, с. Ясно поле, с. Трилистник. Общата площ на нерегламентираните сметища е 
118 дка. Общината откри процедура за възлагане на обществена поръчка за „Саниране на 
стари замърсявания от битови отпадъци в 14 селища от територията на община 
Марица”. 

Всичките нерегламентирани сметища нямат статут на площадки за депониране 
на битови и други отпадъци и не отговарят на изискванията на Наредба №8 от 2004 г. 
за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията  на депа. Обикновено тези 
сметища се появяват на нарушени терени, изкопни ями, общински мери, свободни 
площи и др. На тях се депонират битови и други отпадъци, предимно строителни . 
Смесените битови отпадъци заемат около 40 – 50% , строителните отпадъци 20 – 30%, 
а отпадъците от селското стопанство 20 – 30% . 

Съгласно обявената обществена поръчка от общината нерегламентираните 
сметища на 14 населени места са санирани на място и само част от отпадъците са 
извозени на регионалното депо в с. Цалапица, а на останалите 4 населени места – 
Трилистник, Скутаре, Ясно поле и Манолско Конаре натрупаните отпадъци са 
предепонирани на депото в с. Цалапица. От общата площ на нерегламентираните 
сметища от 118 дка, 109 дка са санирани на място и само част от отпадъците са 
извозени на депото и от 9 дка сметища отпадъците са извозени и предепонирани на 
депото в с. Цалапица. В таблица 3.4.3-1 са дадени нерегламентираните сметища, които 
са санирани на място и част от отпадъците са извозени на депото в с. Цалапица и тези, 
от които отпадъците са извозени, изцяло в с. Цалапица. 

Конкурсът за проведената процедура за саниране на старите нерегламентирани 
сметища беше спечелен от фирма „Сиенит – механизация и автотранспорт” ООД. В 
съответствие с договора за изпълнение, се санираха всички 14 сметища на 
територията на община Марица, като бяха разрити и предепонирани на място общо 
53 400 м3 отпадъци и извозени и депонирани на регламентирано депо „Цалапица” 1 630 
тона отпадъци. Старите площадки са запръстени със земни маси. 
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С оглед на това, че община Марица е селска община и характерът на отделяния 
от населението отпадък е предимно растителен, всеки кмет на населено място 
определи площадка за събиране на растителен отпадък от населението, която фирма 
„СИЕНИТ – МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ” ООД безвъзмездно огради с диги от земни 
маси. Изработени са метални бариери, осигурен е ежедневно отговорник за всяка 
площадка, със задача да контролира вида на изхвърляните отпадъци. 

Поставени са общо 116 бр. забранителни табели на територията на общината, 
оказващи забрана на произволното изхвърляне на отпадъци върху територията на 
населените места. На всяка площадка за растителен отпадък /общо 17 на брой са 
поставени указателни табели/. 

Към настоящия момент е създадена една наистина действаща система по 
управлението и контрола на изхвърляните растителни отпадъци на площадките за 
такива. Драстично са намалели нарушителите, изхвърлящи нерегламентирано 
отпадъци. На нарушителите безкомпромисно се налагат съответни санкции, 
регламентирани от ЗУО и Наредба №1 на община Марица. 

По отношение управлението на строителните отпадъци са взети мерки, като 
във всяко кметство са дадени координатите на фирмите, осъществяващи услуги по 
представяне на съдове за строителни отпадъци и тяхното последващо извозване до 
регламентираното депо за такива в с. Първенец. 

За запознаване на населението на община Марица със задълженията на всяко 
домакинство и всяка фирма при управлението на отделяните от тях отпадъци бе 
проведена предварителна информационна кампания, като за целта са използвани 10 000 
бр. брошури, които предварително бяха раздадени лично на всяко едно домакинство и 
фирма. 
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Таблица №  3.4.3.-1 
№ 
по 
ред 

Населено 
място 

Местонахождение Площ на 
нерегламе
нтирано
то 
сметище 

Предвидени 
мероприятия 

Извозени 
отпадъци 
на 
депото в 
с. 
Цалапица 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Замърсени площадки, санирани на място с частично извозване на битовите отпадъци до 
депото в с. Цалапица  

1 с. Царацово Местност 
„Драганица” 

10 дка Събиране на 
отпадъците на 
площ от 7800 м

2
 

и запръстяване 

500 тона  

2 с. Рогош На изток от 
селото, м. 
„Поляната” 

5,9 дка Събиране на 
отпадъците и 
запръстяване 
със слой от 0,4 
m 

500 тона  

3 с. 
Войводинов
о 

На 1,5 km от 
селото, местност 
„Тепе пара” 

20 дка Събиране на 
отпадъците на 
площ от 11,5 
дка и 
запръстяване 

- Земните маси 
са доставени 
на 
площадката 

4 с. Маноле Местност „Фито 
парче” 

30 дка Събиране на 
отпадъците на 
площ от 20 000 
m

2
 и 

запръстяване 

-  

5 с. Граф 
Игнатиево 

Източен край на 
селото, 800 m от 
регулацията, 
местност 
„Мерата” 

10 дка Събиране на 
отпадъците на 
площ от 7 700 
m

2
 и 

запръстяване 

300 тона  

6 с. 
Калековец 

В  местността 
„Келемето” 

 Събиране на 
отпадъците на 
площ от 3 000 
m

2
 и 

запръстяване 

 През 2005 г. 
нерегламенти
раното 
сметище е 
било санирано 

7 с. 
Бенковски 

В местността 
„Шишков геран”, на 
1,3 km от селото 

20 дка Събиране на 
отпадъците на 
площ от 3 900 
m

2
 и 

запръстяване  

  

8 с. Труд Източната част на 
селото 

10 дка Събиране на 
отпадъците на 
площ от 10 000 
m

2
 и 

запръстяване 

 Отпадъците 
са разпилени 
на площ от 20 
дка. През 2005 
г. сметището 
е било 
санирано  

9 с. Динк   Предепониране 
и запръстяване 

 През 2005 г. 
сметището е 
било санирано 

10 с. Крислово В северната част 
на селото, до 
общинския път 
„Крислово – Динк” 

   През 2005 г. 
сметището е 
било санирано 
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Ситуационното разположение на местата на нерегламентираните сметища на 
територията на населените места, които са санирани, е дадено в схемата. 

Нерегламентираните сметища на 10 населени места, на които е извършено 
саниране на място, са разположени на разстояние от 800 до 1500 m от селищата, в 
близост до отводнителни канали, общински пътища, поляни и на други места. 
Предвижда се изготвяне на проекти за рекултивация на тези нарушени терени, които 
включват прибутване на отпадъците, намаляване на заетата площ от сметищата и 
запръстяване. За всяко нерегламентирано сметище се подхожда индивидуално и зависи 
от количеството на натрупаните отпадъци, неговото местоположение, характерни 
особености на съоръженията до него и др. условия. Община Марица оказва 
необходимото съдействие на изпълнителите при санирането на сметищата. 

Нерегламентираните сметища в населените места Тръстеник, Скутаре, Ясно 
поле и Манолско конаре са били санирани през 2005 г., но недобросъвестни граждани 
продължават да изхвърлят предимно битови отпадъци на санираните площадки. 
Натрупаните отпадъци ще бъдат извозени на регионалното депо в с. Цалапица. 
Разстоянието от тези сметища до депото в Цалапица е от 30 до 48 km. 

С предприетите мерки за саниране на нерегламентираните сметища на 
територията на община Марица ще се подобри екологичното състояние в общината, 
което е от съществено значение за населението на населените места; предвидени са 
съответни мерки за недопускане отново на същите места депониране на отпадъци. 

 
Формиране, събиране и третиране на производствените неопасни отпадъци 
 Производствените отпадъци се формират от промишлени предприятия, 

разположени в промишлените зони на населените места, а именно индустриална зона 
„Бенковски”, индустриална зона „Граф Игнатиево”, индустриална зона „Царацово”, 
„Маноле”, „Войводиново”, „Калековец” и „Труд”. 

В отделните предприятия се формират различни производствени отпадъци, 
като техният вид и характер зависят от производствените условия и произвежданата 
продукция. 

В производствените предприятия на индустриалните зони на населените места, 
разположени на територията на община Марица се формират основно отпадъци от 
черни и цветни метали, стружки и стърготини от метали, пластмасови, хартиени, 
картонени, дървени и метални опаковки, излезли от употреба автомобилни гуми, 
утайки от локални пречиствателни съоръщения, отпадъци от животинска тъкан, 
утайки от септични ями, спирачни течности и др. незначителни количества. 
Обикновено формираните производствени отпадъци се събират в съответното 
прадприятие на купчини или в отделни помещения за временно съхранение и се предават 
на лицензирани фирми за тяхното извозване, оползотворяване или третиране, което 
зависи от характера на генерираните отпадъци. Като количества генерираните 
производствени отпадъци не са големи, тъй като промишлените предприятия не са 
големи и тяхната призводителност е малка. Генерираните отпадъци обаче в някои 
предприятия като Завода за хладилна техника и битови уреди „Либхер – Хаусгерете 
Марица” ЕООД в с. Равадиново са доста големи – стружки, изрезки от черни метали – 522 
тона за 2008 г., хартиени и картонени опаковки – 603 тона опаковки от дървени 
материали – 422 тона. В предприятието за консервиране на плодове „Агри България” 
ЕООД отпадъците от алкохолна дестилация на спиртни напитки (шлемпа) са 1537 тона 
за година, негодни за консумация или преработка плодове около 987 тона за година. 
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За генерираните производствени отпадъци промишлените предприятия са 
сключили договори за тяхното извозване и третиране. По-важните фирми, с които 
предприятията са сключили договори за различните производствени отпадъци, са: 

• „Балбок Инженеринг”АД – гр. София; 

• „Белканто” ЕООД – гр. Пловдив; 

• „Алброн” ООД – гр. Пловдив; 

• „Нелияна” ЕООД; 

• „Екарисаж Варна” ЕООД – гр. Варна;  

• „Каскада” ООД – гр. Пловдив; 

• „Еко клас груп” ООД – гр. Пловдив; 

• „Петул” ЕООД – гр. Пловдив; 

• „Еко метал” ЕООД – гр. Пловдив; 

• „Ел Ем Импекс” ЕООД – гр. София и др. 

• ЕТ „Хридасс” – М. Стоян Механджийски” – гр. Пловдив. 
Необходим е по-голям контрол от общината и проверка на сключените договори 

за извозването и третирането на производствените неопасни отпадъци, генерирани 
от промишлените предприятия. Да се проверяват техните разрешителни за дейност с 
генерираните отпадъци и да се актуализират при изтичане на срока за годност. 

При анализиране на количествата производствени и опасни отпадъци трябва да 
се има предвид, че за периода 2000 – 2007 г. се наблюдават промени в индустриалния 
сектор както в структурата по отрасли, така и в броя на фирмите от този сектор. 
Трябва да се отчете и фактът, че не всички фирми, генериращи производствени и 
опасни отпадъци, представят в общинската администрация съответните годишни 
отчети съгласно действащото законодателство. Липсват данни за количеството на 
производствените отпадъци, които се депонират на регионалното депо. 

Всички производствени и опасни отпадъци се водят на отчет в РИОСВ – гр. 
Пловдив, която изпълнява и контрола по изпълнението на фирмените програми за 
управление на отпадъците в производствените предприятия и на общинската 
програма на община Марица. 

 
Формиране, събиране и третиране на опасните отпадъци 
 Опасните отпадъци се образуват при извършваната производствена дейност в 

предприятията във всички индустриални зони на общината. Най-често формираните 
опасни отпадъци са от автосервизите, машинните предприятия, автомивки и 
автосалони. Обикновено това са различни отпадъци, съдържащи нефтопродукти като 
утайки от маслоуловители, нехлорирани моторни и хидравлични масла, флуоресцентни 
лампи, маслени филтри, антифризни течности и др. Опасните отпадъци са 
незначителни като количества и обикновено се събират и временно се съхраняват в 
различни съдове и бидони, в отделни помещения, заключващи се и до тях нямат достъп 
работниците от съответното предприятие. За опасните отпадъци от отделните 
предприятия има разрешение за събиране и временно съхранение. 

Периодично събраните опасни отпадъци се извозват от предприятията за 
тяхното третиране от фирми, които имат разрешение да извършват тази дейност 
съгласно Закона за управление на отпадъците. Предприятията са сключили договори с 
различни фирми, които извършват извозването и третирането на опасните отпадъци, 
някои от които са : ЕТ „Моби шоп” – гр. Пловдив, „Еко глобал” АД, „Пер ойл” ЕООД – гр. 
Пловдив , „Балбок Инженеринг” АД – гр. София, „Албром” ООД и др. Необходимо е 
общинската администрация да проверява валидността на договорите за извозване и 
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третиране на опасните отпадъци и да проверява периодично движението на тези 
отпадъци от предприятията до мястото на тяхното третиране. 

Обикновено генерираните опасни отпадъци от предприятията са малки по 
количество и различни по качество, трудно е да се обобщят количествата на 
генерираните отпадъци за една година. Освен това при промяна на производствената 
дейност на предприятията се намаляват количествата на отпадъците. Трябва да се 
отбележи, че за всички опасни отпадъци има разрешителни за извършване на дейности с 
тях. Обикновено на площадките на предприятията тези отпадъци се събират и 
временно се съхраняват, предават се само на лицензирани фирми за тяхното извозване 
и третиране. 

На територията на община Марица липсва система за събиране и предаване за 
оползотворяване или обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата, което е 
характерно за по-голямата част от населените места и общини в нашата страна. 

 
 
 
Рискове за замърсяване на компонентите на околната среда от дейността с 

отпадъците 
При неспазване на нормативните уредби и изисквания при събирането, 

извозването и третирането на генерираните смесени битови, производствени, опасни 
и строителни отпадъци, съществува риск за замърсяване на компонентите на 
околната среда и влошаване на екологичното състояние на територията на община 
Марица. Най-голям риск за околната среда и здравословното състояние на населението 
от общината представляват нерегламентираните сметища, които се формират 
покрай отводнителните канали, пътищата и реките. На тези сметища са изхвърлят 
освен битови отпадъци и производствени неопасни и опасни отпадъци, също и 
строителни отпадъци предимно от физически лица. Депонирането на различните 
видове отпадъци на тези сметища не се контролира, извършва се от недобросъвестни 
граждани от населените места на територията на общината, както това може да се 
извършва и на други населени места. Всички нерегламентирани сметища на 
територията на общината са санирани. 

При депонирането на отпадъци на нерегламентираните сметища съществува 
риск от замърсяване на въздуха около сметищата, поява на неприятни миризми, 
развъждане на насекоми и гризачи. Освен това полученият инфилтрат от 
нерегламентираните сметища се оттича или попива в земята, като се предизвиква 
замърсяване на повърхностните и подземните води, които на територията на 
общината са единствен източник за задоволяването на питейно-битовите нужди на 
населението от района. Инфилтриралите води са сериозен източник за замърсяване на 
водите и почвите около сметищата. Нерегламентираните сметища представляват 
сериозен риск за влошаване здравословното състояние на населението от селищата в 
района на общината. 

Общината полага необходимите грижи за ликвидиране на неконтролируемите 
сметища на територията на отделните населени места. През 2005 г. са санирани 
напълно замърсените площадки в селищата Трилистник, Скутаре, Ясно поле и Манолско 
конаре, но на същите места скоро се появяват нелегално докарани отпадъци и 
санираните площадки отново се замърсяват. 

Рисковете от замърсяване на компонентите на околната среда се увеличават, 
ако има депонирани опасни отпадъци на тези сметища. 
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Цели за подобряване на управлението на отпадъци 
Подобряване на управлението на дейността с генерираните отпадъци на 

територията на община Марица може да се постигне при спазване стриктно на 
нормативните разпоредби и изисквания при събирането, извозването и третирането 
на всички видове отпадъци, генерирани от населението и промишлените предприятия в 
общината. За постигане на тази основна цел е необходимо: 

• създаване на вътрешен ред при събирането, извозването и третирането на 
всички видове отпадъци на територията на общината; 

• повишаване екологичната култура на населението от общината, като за 
целта се издават брошури, листовки и др. нагледни материали, показващи вредата от 
неспазване на нормативните документи от дейността с генерираните отпадъци; 

• засилване на контрола на общинската администрация и кметствата на 
населените места за събирането и третирането на отпадъците върху физическите и 
юридическите лица; 

• поставяне на табели, надписи и др. материали на мястото на санираните 
площадки на нерегламентираните сметища; 

• за промишлените предприятия изискване от общината и РИОСВ – гр. Пловдив 
за въвеждане на отчетна книга за генерираните производствени и опасни отпадъци и 
транспортни карти за всички отпадъци, генерирани на територията на всяко 
промишлено предприятие, което се изисква от Наредба № 9 от 2004 г. (ДВ бр. 95 от 
2004г.) 

• въвеждане на система за разделно събиране на битовите отпадъци от всички 
населени места, с което ще се намали количеството на извозваните отпадъци до 
регионалното депо в с. Цалапица; 

• минимизиране на генерираните отпадъци от населените места  в общината. 
С разделното събиране на отпадъци, предназначени за рециклиране и други форми 

на оползотворяване, се цели: 

• значително намаляване на депонираните количества отпадъци, съответно – 
удължаване на полезния живот на депото и намаляване на разходите по събиране и 
обезвреждане на отпадъците; 

• намаляване количеството на използваните суровини и материали и в много 
случаи намаляване и на енергопотреблението; 

• с приемането на европейското законодателство през последните години все 
повече се засилват законодателният и общественият натиск за въвеждане на системи 
за разделно събиране с нормативно регламентирани количества отпадъци, които 
трябва да бъдат рециклирани и оползотворени; 

• стойността на материалите, които могат да се извлекат от отпадъците, а 
също и нормативните изисквания, налагат различни подходи при организирането и 
финансирането на разделното събиране на отделните видове отпадъчни потоци; 

• разходите за събирането и рециклирането на скрап от черни и цветни метали 
са по-ниски от тези, свързани с използването на природни суровини в металургичните 
заводи в страната. Ето защо, за извършване на тези дейности не се изисква 
допълнително финансиране; 

• разходите за разделно събиране, предварително третиране и транспортиране 
за последващо оползотворяване на по-голямата част от рециклируемите отпадъци не 
могат да бъдат покрити от цените, на които рециклиращите предприятия ги 
изкупуват, поради което е необходимо допълнително финансиране. За част от тези 
отпадъци националното законодателство изисква прилагането на принципа 
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„замърсителят плаща”, съгласно който разходите се поемат от производителите на 
продукта, от който се образуват отпадъците. 

За останалата част обаче липсват нормативно установени механизми на 
финансиране. Освен това за редица отпадъци съществуват забрани за депониране, 
което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на 
алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им. 

При стриктно спазване на предвидените мероприятия на територията на 
общината ще се подобри екологичното състояние в района. 

 
Насоки и мерки за предотвратяване на замърсяването на компонентите на 

околната среда от дейността с отпадъците 
На базата на направените проучвания за извършваните дейности с генерираните 

отпадъци на територията на община Марица се предвиждат следните насоки и мерки 
за предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда в района и 
подобряване на жизнените условия в общината: 

• ликвидиране на нерегламентираните сметища от територията на общината 
и саниране на замърсените площадки; 

• засилване на контрола на общинската администрация относно извозването и 
депонирането на смесените битови, строителни и други отпадъци на 
нерегламентирани места; 

• спазване на нормативните изисквания по дейността с генерираните отпадъци 
от населените места и промишлените предприятия; 

• повишаване на екологичната култура на населението от отделните населени 
места по отношение дейността с генерираните отпадъци; 

• проучвания на различни възможности за оползотворяване на част от 
генерираните отпадъци чрез въвеждане на система за разделно събиране на 
генерираните отпадъци; 

• задължително попълване на анкетните карти за генерираните отпадъци от 
промишлените предприятия. 

Общината полага необходимите грижи за дейността с генерираните отпадъци, 
но трябва още повече грижи, което е свързано с подобряване на екологичното и 
естетическото състояние в района. 

Като алтернатива за третиране и управление на дейността с всички отпадъци, 
генерирани на територията на община Марица, се предлага създаване на санитарно-
екологичен производствен комплекс. За изграждането на комплекса ще бъдат 
необходими около 70 дка площ за разполагане на отделните съоръжения на комплекса. 
Такива комплекси с предлаганата технология има изградени в САЩ. С изграждането на 
комплекса ще се предотврати участието на различни фирми при извозването и 
третирането на отделните отпадъци, ще се упражнява контрол за количествата на 
отделните отпадъци и ще се предотврати изхвърлянето на отпадъците на 
нерегламентираните сметища. 

Технологията на отделните процеси, които ще се развиват в санитарно-
екологичния производствен процес (СЕПК), са дадени накратко. 

Предлага се за ползване в България високо ефективна, безотпадна технология за 
пълно разграждане на всякакъв вид твърди битови и промишлени отпадъци, 
преработката им и последващо използване за крайни готови промишлени изделия. 

Предлаганият универсален комплекс е за пълна преработка на: 

• твърди битови отпадъци; 

• промишлени отпадъци; 
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• въглеводородни отпадъци; 

• черни нефтени и тежки фракции от преработката на нефта; 

• шлака от черната и цветна металургия ; 

• автогуми и гумени изделия ; 

• всички видове органични отпадъци; 

• пестициди, бракувани медицински препарати и други подобни; 

• всички възможни отпадъци от човешката дейност на планетата с изключение 
на твърдите радиоактивни отпадъци. 

Инсталацията функционира на базата на студено-плазмен процес /при + 2 500 
градуса С/. 

Не се налага никакво предварително сепариране, класифициране и разделяне по 
вид, тип и място на произход на отпадъците до постъпването им в СЕПК. 

Инсталацията не се влияе от изходната влажност на отпадъците. Това прави 
технологията универсална и високорентабилна. 

На изхода на завода се получава високоликвидна готова продукция. 
Отличителните особености на технологията за преработка на отпадъците по 

отношение на екологията включват: 

• пълна и дълбока, екологично чиста преработка на отпадъците - липса на 
каквито и да било собствени отпадъци след процеса; 

• четиристепенно пречистване, което води до отделянето на абсолютно 
пречистен въздух от инсталацията – пълно отсъствие на вредни окиси във въздуха от 
рода на диоксини, фурани и др. подобни;  

• херметизиран затворен цикъл високотемпературно преработване при 
нормално налягане; 

• отделяне на чиста, незамърсена вода от комплекса; 

• радикално подобрява екологическата обстановка на окръжаващата среда, 
доколкото решава въпроса с намаляването и окончателното ликвидиране на досега 
съществуващите депа за отпадъци, решава проблема с натрупваните в момента 
отпадъци, окончателно премахва старите автомобили и автомобилните гуми, 
намалява количествата на депонираните отпадъци опаковки, излезли от употреба ел. 
домакински уреди, електронна техника и т.н. 

В отличителните особености на предлаганата технология трябва да се 
подчертае нейната икономическа ефективност, произтичаща от: 

• икономисване на средства от изграждане на депа за отпадъци /ежегодно по 
25 млн. лв. на една средноголяма община/ и от отпадането на предварителното 
сортиране на различните видове отпадъци; 

• ликвидиране на регламентираните и нерегламентираните сметища в 
региона, също така хвостохранилища и шламохранилища; 

• премахване   възможността   от   перманентни   зарази   на населението от 
региона; 

• изчистване на опасните отпадъци и отпадане необходимостта от 
изграждане на инсенератори в региона; 

• ниска енергоемкост при използваните въглеродни добавки за процесите на 
преработка; 

• създаването на допълнителни енергомощности - от 450 млн.кв.ч. 
„екологично” чиста електроенергия годишно от преработката на 200 хил.т отпадъци 
годишно;  
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• голям социален ефект - създаване на 150 работни места в основния комплекс и 
3 пъти повече в съпътстващите производства. 
 

Проектът осигурява ежедневното безотпадно преработване на създаваните 
отпадъци в бита и промишлеността и не позволява тяхното натрупване. 

Проектът осигурява създаването на екологично чист регион, създаващ 
екологично чиста земеделска продукция по Директива 4 на ЕС, с възможности за 
реализация на продукцията от региона в ЕС, както и съдейства за развитие на туризма в 
региона. 

Елекроснабдяването на комплекса се извършва на база собствена ел. енергия, 
получена от паротурбинни блокове с висок КПД. 

Съвременното оборудване за преработка на отпадъците, съчетано с 
технологията за пречистване и контрол на въздуха изключва напълно възможността за 
увреждане на околната среда, като напротив, създава екологоустойчиво развитие на 
региона. 

Комплексът има практически живот минимум 100 години, като смяна на отделни 
части и възли се налага след 50 год. 

За по-голямата част от продуктите има осигурен пазар при борсови цени. 
Технологичният процес за изграждането на целия комплекс е 24 месеца, а реалният 

срок на откупуване е не повече от 60 месеца. Реално преработката на ТБПО стартира в 
края на шестия месец от строителството. 

СЕПК представлява модулни комплекси с капацитет за преработка на ТБПО 30 000 
т, 60 000 т, 100 000 т и 200 000 т, както и кратни на тези комплекси. При подходящо 
комбиниране може да се построи завод за преработка на необходимото количество 
ТБПО. 

Към въпросната технология се проявява изключителен интерес от всички 
високоразвити държави от и извън Европейския съюз. Представител за 
разпространението на технологията в Европа е „Грууп интернешънъл" ООД. 
Дружеството е 100 % частно българско дружество. 

Във връзка с предложението за създаване на санитарно-екологичен производствен 
комплекс като алтернатива за третиране на генерираните отпадъци на територията 
на община Марица, е необходимо: 

- определяне на морфологичния състав на отпадъците, които се предвижда да 
бъдат третирани; 

- определяне на количеството на генерираните отпадъци и прогноза за тяхното 
изменение; 

- с предложената технология е необходимо да бъдат запознати всички кметове 
и кметски наместници на територията на общината, които са органи на управление в 
района. 
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3.1.11.Вредни физични фактори 
3.1.11.1. Фактор „шум” 
 
1. Съществуващо състояние на околната среда 
1.1. Основни източници на шум 
Община Марица включва общо 19 села, групирани в 4 микрорайона, като 

функцията на общински център изпълнява гр. Пловдив. 
Основните източници на шум на територията на общината са типичните 

източници, характерни за съвременните населени места, а именно: 

• транспортните потоци на автомобилния и релсовия транспорт; 

• въздушен транспорт; 

• промишлени и локални обекти (паркинги, заведения). 
В община Марица понастоящем няма въведена мониторингова система за 

измерване нивото на шума, излъчван от различните източници и нивото на шума в 
местата на въздействие. 

 
Автомобилен транспорт 
Автомобилният транспорт, разпределен по пътната мрежа в общината, е 

основен източник на шум на територията й. Пътната мрежа се състои от: участъци 
от автомагистрала „Тракия”, път І – 8 София– Свиленград, път ІІ – 64 Пловдив – Карлово, 
път ІІ – 56 Пловдив – Брезово, път ІІІ – 805 Пловдив – Съединение, път ІІІ – 606 Пловдив – 
Стрелча, път ІІІ – 565 Пловдив – Чирпан и общинска мрежа, свързваща населените места 
от общината. 

Шумовите характеристики на транспортните потоци (еквивалентно ниво на 
шум) Leq, dBA по цитираните пътища от Републиканската пътна мрежа за 2009 г. са 
определени по изчислителна методика, регламентирана в Наредба №6 от 26.06.2006 г. 
на МЗ и МОСВ и Методика за определяне нивото на автотранспортния шум при 
проектиране на пътища ГУП. Изчислението е извършено въз основа на данни от 
последното профилно преброяване на транспортното движение от 2005 г. и съответни 
прогнозни коефициенти. Данните са предоставени от Централна лаборатория по 
пътища и мостове на НАПИ (Писмо изх.№556/26.05.2009г.). Получените резултати са 
представени в табл. 1. В таблицата са дадени и стойностите на динамичните 
параметри на потоците – интензивност N, МПС/ч и структура p % (относителния дял на 
тежкотоварните коли и автобуси в общия поток). Изчисленията са извършени за 
стандартно разстояние 25 m. от оста на близката лента за движение, настилка 
асфалтобетон, при допустимата за съответния клас на пътя скорост на движение. 

Таблица 1 

Път № 
N , МПС/ч p % Leq, dBA 

ден нощ ден нощ ден нощ 

АМ „Тракия” 1036 121 32,7 40,3 72,3 63,6 

І – 8 914 107 31,6 38,9 71,1 62,4 

ІІ – 56 533 63 36,4 44,4 69,0 60,4 

ІІ – 64 693 75 11,4 15,2 66,2 57,4 

ІІІ – 565 228 25 10,6 13,9 59,4 50,7 

ІІІ – 606 95 10 9,6 13,2 55,4 46,5 

ІІІ - 805 - - - - 55÷60 45÷50 
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За общинските пътища на територията на общината няма данни за 
транспортното им натоварване. За пътища от ІV и V клас, еквивалентните нива на 
шум са под 55 dBA за деня и под 45 dBA за нощта. 

 
Ж.п. транспорт 
Основните жп линии на територията на общината са: жп линия София - Бургас, 

Пловдив – Филипово – Карлово, Пловдив – Скутаре и Пловдив – Панагюрище. 
Няма данни за измерени шумовите нива от жп транспорта на територията на 

общината. Шумовата характеристика на жп съставите (еквивалентно ниво на шум ) 
Leq, dBA, по посочените жп линии за 2009 г. е определена по изчислителен път по 
методика, регламентирана в Наредба No6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ. Изчислението е 
извършено въз основа на данни за брой и вид на влаковите композиции, представени от 
БДЖ – Централна гара Пловдив. Съществуващото натоварване за едно денонощие е, 
както следва:  

• жп линия София-Пловдив-Бургас – 30 бр. пътнически и 30 бр. товарни 
композиции; 

• жп линия Пловдив-Карлово – 16 бр. пътнически и 12 бр. товарни композиции; 

• жп линия Пловдив-Панагюрище – 6 бр. пътнически и 4 бр. товарни композиции. 
Еквивалентните нива на шум са определени на стандартно разстояние 25 m от 

оста на коловоза и са:  

• жп линия София-Пловдив-Бургас: ден – 65, 5 dBA; нощ – 58,6 dBA; 

• жп линия Пловдив-Карлово: ден – 60,4 dBA;  

• жп линия Пловдив-Панагюрище: ден – 45 dBA; 
Броят на товарните композиции по жп линиите за Карлово и Панагюрище през 

нощта е много малък. Максималните нива на шум, излъчван при преминаването на 
товарни композиции, е от 75 dBA до 85 dBA по дани от собствени и чужди измервания 
((Jica – Япония) на влакове на БДЖ по линията Пловдив-Свиленград на 7,5 m от близкия 
коловоз. 

Нивото на излъчения шум от новите влакови мотриси по линията Пловдив – 
Панагюрище, получено при измерване в реални условия е 70,5 dBA на 7,5 m от близкия 
коловоз. 

 
Въздушен транспорт 
На територията на общината има две летищни площадки – военно летище до с. 

Граф Игнатиево и селскостопанско до с. Бенковски. Летището до с. Бенковски не работи. 
На този етап няма данни за шумовото натоварване на територията на с. Граф 

Игнатиево от дейността на летището (писмо №284/01.06.2009г. от кметството на с. 
Граф Игнатиево и Писмо № 400 – 4275 от 5.06.2009 на Министерството на отбраната). 

По информация на кметството в с. Граф Игнатиево най-силно е усещането за 
шумовото въздействие от прелитащите самолети през нощния период. 

 
Промишлен шум 
На територията на общината са оформени 4 промишлени зони: 
1. с. Радиново, с. Бенковски, с. Царацово, с. Костиево; 
2. с. Труд; 
3. с. Скутаре, с. Рогош; 
4. с. Войводино. 
Отрасловата структура на промишлеността е разнообразна: хранително-

вкусова, машиностроителна, дървообработваща, химическа, трикотажна и др. 
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Промишлеността се развива върху терените на бивши стопански дворове, извън 
населените места, около основната пътна мрежа. 

Няма данни за нивата на шума по границите на така оформените 
производствени зони откъм страната на близките жилищни територии на населените 
места. 

На територията на населените места има различни локални източници на шум 
(работилници, търговски обекти, заведения, гари и др.) с ограничен обхват на шумово 
въздействие.  

Спортната дейност е слабо развита. Спортните терени са неблагоустроени. 
Поддържана е само спортната конна база в с. Войводино. Тя не е източник на наднормен 
шум в окорната среда. Няма функциониращи зони за отдих, въпреки наличието на 
благоприятни условия по поречията на реките и откритите водни площи. 

 
1.2. Оценка на шумовото въздействие 
Граничните стойности за нивото на шума за различните територии и зони са 

регламентирани в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ) и са 
дадени в табл. 2. 

Таблица 2 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума в dB (А) 

ден вечер нощ 

1 2 3 4 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 

2. Централни градски части 60 55 50 

3. Територии, подложени на въздействието 
на интензивен автомобилен трафик 

60 55 50 

4. Територии, подложени на въздействието 
на релсов железопътен и трамваен 
транспорт 

65 60 55 

5. Територии, подложени на въздействието 
на авиационен шум 

65 65 55 

6. Производствено-складови територии и 
зони 

70 70 70 

7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

9. Зони за научноизследователска и учебна 
дейност 

45 40 35 

10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

 Граничната стойност на максималното ниво на шума при прелитане на летателно 
средство над определена територия е 85 dB(A). 
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Автомобилен транспорт 
Разстоянието от пътното трасе, на което се достига граничната стойност на 

нивото на шума при безпрепятственото му разпространение определя ширината на 
шумозащитната зона от двете страни на пътя. В табл. 3 са дадени шумозащитните 
зони около основните пътища в общината. 

 
Таблица 3 

Път № 
Ширина на шумозащитната зона, m. 

ден нощ 

АМ „Тракия” 260 350 

І – 8 220 260 

ІІ – 56 150 180 

ІІ – 64  90 110 

ІІІ – 565  20   30 

ІІІ – 606   8   12 

ІІІ - 805   8   12 

 
При хигиенната оценка определящо е изискването за нощния период. 
Засегнати от транспортния шум, излъчван от основната пътна мрежа на 

територията на общината, са населените места, попадащи в границите на 
определените шумозащитни зони. Тези селища са изброени по – долу, като за всяко от 
тях в скоби е посочено минималното отстояние от пътното трасе. 

АМ „Тракия” – с. Радиново (100 m.); 
с. Бенковски (350 m.); 
с. Царацово (50 m.);  
с. Желязно (300 m.);  
с. Манолско Конаре (150 m.); 
Път ІІ – 56 – с. Калековец (минава непосредствено до територията му); 
Път ІІ – 64 – с. Труд (минава непосредствено до територията му),  
с. Граф Игнатиево (минава непосредствено до територията му); 
Път ІІІ – 565 - с. Скутаре (минава непосредствено до територията му),  
с. Рогош, с. Маноле, с. Манолско Конаре (минава през територията им); 
Път ІІІ – 606 – с. Строево (минава непосредствено до територията му); 
Път ІІІ – 805 –с. Бенковски (минава през до територията му), 
с. Войсил (минава непосредствено до територията му). 

 
Най-силно засегнати от транспортния шум са териториите, разположени 

непосредствено до пътното трасе. За тях превишенията на хигиенните норми са 
значителни – до 18 dBA за нощния период в зависимост от класа на пътя (ІІ и ІІІ клас). 
Останалите терени, попадащи в шумозащитната зона около пътя са засегнати в 
различна степен в зависимост от разстоянието до пътното трасе и наличието на 
прегради по пътя на разпространението на шума (сгради, огради, растителност и други 
елементи). 

На този етап няма данни от измервания на нивото на шума, достигащо до 
регулацията на посочените селища откъм АМ „Тракия”. Няма информация и за постъпили 
оплаквания. Очакваните нива на шум, с отчитане затихването на шума с разстоянието 
превишават хигиенната норма с 1 dBA до 10 dBA в зависимост от близостта на 
населеното място до магистралата. Реалните нива на шума, достигащи до жилищните 
територии на селищата са по-ниски поради допълнително затихване под влияние на 
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земната повърхност и екраниращия ефект при наличие на сгради с нежилищно 
предназначение (промишлени, обществени и др.). 

 
Ж.п. транспорт 
В близост до жп линиите, минаващи през територията на общината, са 

разположени посочените по – долу населени места: 
жп линия София – Бургас;  
с. Скутаре и с. Маноле (минава през териториите им); 
с. Рогош (50÷100 m.); 
жп линия Пловдив – Карлово;  
с. Труд (минава през териториията му); 
с. Граф Игнатиево (100÷125 m.); 
жп линия Пловдив – Панагюрище; 
с. Войсил (минава непосредствено до територията му). 
 
Разстоянието, на което се достига граничната стойност за нивото на шума 

(шумозащитната зона) при безпрепятствено разпространение от двете страни на 
линията Пловдив-Бургас, е около 60 m. В тази зона попада територията на с. Рогош и 
вероятно жилищни терени на селата Скутаре и Маноле, през територията на които 
минава жп линията. 

Нивото на шума по жп линията Пловдив-Карлово, на 25 m от коловоза е на 
границата на хигиенната норма за дневен период, а по линията Пловдив-Панагюрище – 
далеч под нея. 

Влаковите състави излъчват шум с краткотрайна продължителност. При 
съществуващия график на движение на товарните композиции по линиите за Карлово и 
Панагюрище, за характеризиране на шумовото въздействие съгласно т. 2 на Наредба 
No.6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда се прилага показателят 
“максимална стойност на А-претеглено ниво на шум”, Lmax, dBA. Понастоящем, в 
България не са регламентирани гранични стойности за този показател. 

 
Въздушен транспорт 
В близост до летищния комплекс се намира с. Граф Игнатиево (300 m). Няма данни 

за шумовото натоварване на територията от експлоатацията на летището. 
Граничната стойност на максималното ниво на шум при прелитане над определени 
терени е 85 dB(A). 

 
Промишлен шум 
Производствените обекти на територията на общината са изградени при 

спазване на действащото законодателство и са под постоянен контрол на РИОКОЗ. 
Няма данни от измервания за превишение на хигиенната норма за шум за 
производствено-складови зони и на нормите за близки до тях жилищни зони. 

При експлоатацията на различни заведения на територията на общината се 
полагат усилия за спазване на действащите разпоредби за ограничаване на шумовото 
им въздействие върху съседните територии. 
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От анализа на съществуващото състояние за акустичната среда на общината 
могат да се направят следните изводи: 

1. Липсва програма за мониторингово наблюдение на шума; 
2. В част от населените места акустичната среда е благоприятна (с. Костиево, с. 

Динк, с. Крислево, с. Трилистник, с. Ясно поле и др.); 
3. Основни пътища в общината (ІІ и ІІІ клас) минават през или непосредствено 

покрай територията на немалък брой села (с. Калековци, с. Труд, с. Граф Игнатиево, с. 
Скутаре, с. Рогош, с. Маноле, с. Манолско Конаре, с. Бенковски и др.). Транспортният 
поток по тях е източник на шум, чието ниво превишава хигиенната норма за жилищни 
терени; 

4. Липсват данни (от измервания или изчисления) за влиянието на шума от жп 
транспортните източници, летището до с. Граф Игнатиево, оформените в близост до 
основната пътна мрежа промишлени зони върху близките населени места; 

5. Настилка по пътната мрежа в общината е в незадоволително състояние, а тя 
е съществен шумообразуващ фактор; 

6. Територията на с. Граф Игнатиево (основно западната ѝ част) е подложена на 
въздействието на шум от различни източници – автомобилен, релсов, въздушен. 

 
За подобряване на акустичната среда на територията на общината следва да се 

предприемат мерки за намаляване нивото на шума, създаван от наземните източници 
на шум (автомобилен, жп транспортен, промишлени обекти) и самолетния шум от 
летището в с. Граф Игнатиево). 

На схема: Акустичен режим на територията са определени участъците от 
територията и населените места, които са с влошена акустична характеристика. 
/прил. 12.1/ 
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3.1.11.2. Други вредни физични фактори 
Нейонизиращи лъчения 

 
 Нейонизиращите лъчения са едни от малкото изследвани фактори на средата с 
неблагоприятно въздействие върху човека и недостатъчно изяснени механизми на 
биологичните им ефекти. Нейонизиращите лъчения включват голям брой фактори: 
електростатично поле, постоянно магнитно поле, радиочестотни електромагнитни 
вълни, лазерни лъчения и др. 
 През последните години на територията на страната се появиха много нови 
телекомуникационни системи, чиито представители са източници на 
електромагнитни полета в радиочестотния /0,03 – 300 MHz/ и микровълновия /0,3 – 30 
GHz/ диапазон на електромагнитния спектър. 
 Наред с това се решиха и редица въпроси, свързани с оценката на експозицията, 
въздействието и риска от някои нейонизиращи лъчения, като бе въведен в начална фаза 
мониторинг на радиочестотните и микровълновите електромагнитни вълни в 
работната среда и населените места. 
 Липсата на законова основа и нормативни изисквания за монтиране на антените 
на мобилните оператори върху покривите на жилищни кооперации създава основателен 
страх и недоволство на живущите в тях и в близост до тях. Информацията за 
излъчващите обекти е ограничена и непълна. Наложително е подновяване на 
съответните методически указания за разясняване на формата, реда и начина на 
отчитане на тази информация, както и необходимостта от инструментални 
измервания и уведомяване на обществеността. 
 На територията на общината няма съществени рискови източници на 
нейонизиращи лъчения и полета, като се изключи липсата на информация за такива в 
зоната на летищния комплекс в с. Граф Игнатиево. 
 Източник на вредни лъчения в населените места и извънселищните територии 
могат да бъдат съоръженията на електропреносната мрежа. 
 На територията на общината няма изградени електроенергийни източници. 
 Електрозахранването на общината се осъществява чрез въздушни кабелни изводи 
20 kV, присъединени към изградени подстанции, разположени в северната и 
североизточната част на гр. Пловдив – РУ20kV при ТЕЦ „Пловдив – север” и подстанция 
110/20kV „Лаута”. 
   От РУ20kV при ТЕЦ „Пловдив – север” в посока към община Марица са изградени 7 
броя захранващи 20 kV въздушни електропроводи. ТЕЦ „Пловдив – север” е единственият 
източник на захранване. 
 През територията на общината е трасиран транзитно преминаващият 
преносен електропровод 400 kV „п/ст Пловдив – п/ст Карлово”, който преминава през 
землищата на селата: Калековец, Крислово, Желязно, Войводиново, Рогош и няма 
отношение към електроснабдяването на общината. 
 Съществуващата изградена електропреносна мрежа на общината отговаря на 
нормативните изисквания, не засягат населени места и не представляват здравен риск 
за населението на общината. 
 Въздушните линии 400 kV – 110 kV са източници на електромагнитно поле с 
промишлена честота.  

Степента на непосредствено неблагоприятно действие на електрическото поле 
върху човека зависи от интензитета на полето и продължителността на престоя в 
него. Извършените изследвания показват, че полето с интензитет до 10 kV/m само 
нарушават комфорта и предизвикват неприятни усещания. Полето с интензитет от 
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10 до 20 kV/m при престой в тях няколко часа дневно, не оказват съществено влияние 
върху хората и не водят до трайни функционални и други изменения. При пребиваване в 
зона с интензитет на електрическото поле над 25 kV/m, персоналът трябва да използва 
защитни средства. 

У нас съгласно БДС 12.01.2002 г./78 „Норми и правила по охрана на труда при 
работа в електромагнитни полета с промишлена честота” са възприети норми за 
работна среда и престой в електрическо поле.  

Установено е, че електрическите полета с интензитет до 10 kV/m са напълно 
безвредни за околната среда и за хората. 

Електрическото поле под действащите у нас електропроводи с напрежение 400 
kV не надвишава 10 kV/m. Следователно електрическото поле не представлява опасност 
за обслужващия персонал, населението, извършващо селскостопанска и други дейности в 
близост до електропроводите. 

В Наредба 7/1992 г. на МЗ за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната 
среда, Приложение 2 към чл. 2, ал. 3 са определени хигиенно-защитни зони за 
електропроводи 110 kW напрежение – 10 m от проекциите на крайните проводници на 
електропроводите; за електропроводи 220 kW – 20 m, за електропроводи 400 kW – 30 m. 
Терените под проводите от двете им страни не се застрояват за обитаване или 
извършване на производствени и други дейности. 

На схемата „Електроснабдяване” към ОУП са определени хигиенно-защитните 
зони за въздушните електропроводи и ХЗЗ за РУ, които по никакъв начин не бива да се 
застрояват, за да не се допуска излагането на населението на електромагнитното 
поле. 

Тъй като електропреносните линии не генерират вредни вещества при тяхното 
функциониране, но като източник на електромагнитни излъчвания е необходимо да 
бъдат контролирани неговите параметри – електростатична и магнитна компонента. 

Освен това общината трябва да следи да не се допуска дори и временно 
строителство в рамките на ХЗЗ, а ако това вече е реализирано, трябва да се 
предприемат мерки за разрушаването им. 

В района развиват дейност радиостанции (СВ и УКВ) и ТВ оператори с регионално 
и национално покритие, като за целта се експлоатират около 10 ретранслаторни 
станции и 30 предавателя. Направеното измерване и хигиенна оценка на 
електромагнитните полета (ЕМП) в околността на излъчващите антени на Глобул в 
базови станции селата Калековец, Труд, Радиново, Граф Игнатиево, Рогош и Маноле 
показват, че максималният радиус на ХЗЗ (посоката на максимално излъчване на 
източника при максимална мощност на излъчване) за Мобилтел ЕАД е 44,68 м. 
Измерените плътности за мощност са по-ниски от пределно допустимите стойности 
както за работна среда, така и за население места. 

Резултатите показват, че експлоатацията на изследваните БС не създават 
здравен риск за населението в района. 

 
Електромагнитно поле 

През територията на общината преминават трасета на въздушни линии (ВЛ) на НЕК, 
които са източник на електромагнитното поле при пренасянето на електрическата 
енергия. Изградената енергийна мрежа, както и бъдещото й разширение отговарят на 
нормативните изисквания на Приложение 2 към чл. 2, ал. 3 от Наредба №7/1999 г. на МЗ 
за хигиенни изисквания и здравна защита на селищната среда, т.е. ХЗЗ на ВЛ и ОРУ не 
засягат населените места.В полосата на ХЗЗ на ВЛ и ОРУ не се допуска урбанизация, тъй 
като електромагнитното поле представлява рисков фактор за увреждане на здравето 
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на хората. Община Марица трябва да следи и да не допуска дори и временно 
строителство в рамките на ХЗЗ. 

 
Радиационно състояние на околната среда 

 Мониторинговата система за радиационен контрол през 2007-2008 г. на 
територията на община Марица включва три пункта за ежегодно измерване на гама 
фон и вземане на почвени проби – в с. Костиево и с. Калековец, наблюдаван обект е 
участък „Трилистник”, пункт за повърхностни води – р. Стряма. 
 Резултатите от гама – спектрометричния анализ на почвените проби и в трите 
пункта не показва отклонения в измерените специфични активности на естествените 
радионуклиди в необработваеми почви, спрямо характерните за региона стойности и не 
свидетелстват за радиационно замърсяване на околната среда в района на участък 
„Трилистник” (приложение 12.2). 
 Радиохимичният анализ на проби от повърхностни води от р. Стряма при с. 
Маноле за посочения период са под ПДК/0,750Bq/l съгласно Наредба № 7/1986 г. за 
показатели и норми за определяне качеството на течащи повърхностни води. 
 Не се установява изменение на радиологичните характеристики на р. Стряма 
вследствие на замърсяване на околната среда.  

 
Опасни вещества 

 Опасните химични вещества могат да се причислят към факторите, които 
могат да замърсяват или увреждат околната среда. 
 Те са стокови продукти, които се използват в селското стопанство като 
средство за растителна защита: други опасни вещества са масла, утайки, 
нефтопродукти, които при неправилна употреба и съхранение могат да причинят 
трудно отстраними замърсявания на околната среда и отравяния на хората. Повечето 
от токсичните вещества са безопасни при съхранение в оригиналните им опаковки и 
представляват потенциална опасност единствено при нарушение на целостта на 
същата при аварийни ситуации. Особено опасни са леснолетливите вещества, които 
бързо могат да създадат опасни концентрации предимно в работна среда. 
 На територията на общината всички складове за растителна защита са 
ликвидирани в съответствие с нормативните изисквания. 
 Складовете за опасни вещества в търговската мрежа (бензиностанциите и др.) 
отговарят на санитарните изисквания и се следят редовно от РИОКОЗ – Пловдив. 
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3.1.12.  ЗДРАВНО – ХИГИЕННИ АСПЕКТИ 
3.1.12.1. Здравно и демографско състояние на населението на община Марица: 

 

Община Марица териториално е разположена на север, североизток и 
северозапад от гр. Пловдив върху площ от 342,6 км2. Общината е с типична земеделска 
територия, тъй като 83.71% от общата й площ са земеделски земи. Урбанизираната 
територия е под формата на 19 селища. 

По общ брой на населението си община Марица е в групата на средните общини 
(31 691 души към 1998 г.), състояща се изцяло от селско население, съсредоточено 
основно в по-големите села като Труд, Рогош, Маноле и др. 

Населението като структура се характеризира с 49,9% мъжко население и 50,1 % 
женско. Позитивни са данните за процентното съотношение между хората в 
трудоспособна и нетрудоспособна възраст. В трудоспособна възраст са 59,1% от 
населението на община Марица. Трудоспособните хора в общината като брой, са с 
тенденция за нарастване. Въпреки тази тенденция, се наблюдава процес на застаряване 
в разглежданите села. Причините за това са комплексни, като към основните се 
нареждат неблагоприятната динамика на естествения прираст вследствие на 
дълготрайното снижаване на раждаемостта. Естественият прираст в общината е с 
отрицателен знак – тенденция, не по-различна от тази за страната. (табл. 3.1.12.1-1). 

 
Коефициенти на раждаемост, смъртност и естествен прираст за период 2004 – 

2007 г.                  

Таблица 3.1.12.1-1 

Показатели 2004 2005 2006 2007 

 
 

брой на 1000 
души 

брой на 1000 
души 

брой на 1000 
души 

брой на 1000 души 

О б щ и н а  М а р и ц а          

Р а ж д а е м о с т  3 2 5  1 0 . 1  3 1 2  9 . 6  2 7 1  8 . 4  3 2 2  9 . 9  

С м ъ р т н о с т  4 9 1  1 5 , 2  5 1 4  1 5 .
9  

5 4 5  1 6 . 8  5 2 4  1 6 . 1  

Е с т е с т в е н  п р и р а с т  - 1 6 6  - 5 , 1  - 2 5 4  - 7 , 8  - 2 7 4  - 8 , 4  - 2 0 2  - 6 , 5  

 
Динамиката на механичното движение на населението е неблагоприятна. 

Тенденцията на механичното движение на населението е предизвикано от близостта на 
разглежданите села от общината с такъв голям и позитивно развиващ се град като 
Пловдив. 

Здравното състояние на населението също бележи неблагоприятна тенденция. 
Тази тенденция обаче не се отличава значимо от тази за страната. Влошаването на 
показателите за здравното състояние е провокирано от множество неблагоприятни 
фактори, сред които са социалната среда, безработицата, стилът на живот, начинът 
на хранене, условията на труд и почивка.  
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Данни за умрели по причина за смърт на населението на област Пловдив - 2006 - 
2007 г.          
Таблица 3.1.12.1-2 

№ Причини за смърт Брой на умрели хора 
 

2006 2007 

1. Инфекциозни болести 107 94 

2. Рак 1864 1838 

3. Болести на кръвта 13 12 

4. Болести на ендокринната  
система 

175 110 

5. Психични болести 3 3 

6. Болести на нервната система 67 53 

7. Сърдечно съдова система 6697 6238 

8. Дихателна система 423 474 

9. Болести на храносмилателната 
система 

337 336 

10. Болести на кожата 2 - 

11. Болести на мускулатурата 3 1 

12. Болести на пикочно-половата 
система 

97 75 

13. Вродени деформации при деца 14 16 

14. Спец. 38 29 

15. Починали – род. 191 201 

16. Други 191 201 

 
Сравнителният анализ на данните за област Пловдив, табл. 3.1.12.1-2 за 

умрелите по причина за смърт сочи, че сред водещите причини се нареждат 
заболяванията на сърдечно-съдовата система, злокачествените новообразувания, 
болести на дихателната, храносмилателната и ендокринната система. Тенденцията за 
водещи причини за смърт – сърдечно-съдови заболявания и злокачествени 
новообразувания е характерна като цяло за страната.  

За конкретно разглежданата община Марица състоянието на околната среда не е 
водещо при сформиране на показателите за здравното състояние на населението. Това 
е видно от представените данни и прогнози по отношение на отделните компоненти 
на околната среда. Техният анализ е основание да се заключи, че върху разглежданата 
територия на община Марица няма значими (с голям териториален обхват и степен на 
въздействие) източници на химични и физични фактори, влияещи върху здравето на 
населението. 

Данните за умирания по причини за община Марица като тенденция са сходни с 
тези, отнасящи се за област Пловдив. Водещи причини за смърт и в общината са: 
болести на органите на кръвообращението, след които новообразуванията, болести на 
дихателната и храносмилателната система /прил. 12.2/.  

Прави впечатление също завишеният брой смъртни случаи вследствие на травми 
и отравяния, а именно 2007 г. – 15 души; за 2008 г. – 24 души. Причините за тези случаи не 
са свързани с качеството на околната среда, а основно с неспазване на инструктажите 
за безопасна работа при различни стопански дейности, стила на живот и начини на 
хранене. 
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Обобщавайки казаното дотук може да се заключи, че са налични негативни 
тенденции на намаляване на населението в активна възраст, увеличаване на общата 
смъртност, задълбочаване на демографското застаряване на населението, както и 
водещото значение на сърдечносъдовите заболявания и злокачествените 
новообразувания като причина за смърт. 

 
3.1.12.2. Рискови фактори и рискови зони, влияещи неблагоприятно върху 

здравето на населението  

• Замърсяване на атмосферния въздух 
Стопанските дейности в общината предимно са селскостопански, както и 

такива, свързани с търговия, лека промишленост, складова дейност и други, които не са 
значими източници за замърсяване на  въздушния басейн.  

Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е 
автомобилният транспорт. Транспортната структура в общината е добре развита. 
Основните пътни артерии преминават през населени места. Тези пътни артерии са 
линейни източници на атмосферни замърсители като въглероден двуокис, въглероден 
оксид, въглеводороди, азотни окиси, серен двуокис, прах от пътното плътно и други. В 
комбинация с шума от автомобилния трафик, а в с. Граф Игнатиево и в комбинация с 
авиационния шум, вредните фактори имат комбинирано въздействие върху човешкия 
организъм. Тези зони, където има комбинация от два или повече фактори, следва да 
бъдат разгледани по-детайлно с оглед минимизиране нивата на факторите и оттук 
минимизиране на здравния риск за населението, живущо в непосредствена близост до 
крупните пътни артерии.   

Извършените теоретични разчети на нивата на атмосферните замърсители, 
както и направените прогнози сочат, че атмосферното замърсяване край пътните 
артерии не надвишава нормативно определените стойности.  

• физични фактори (шум, електромагнитни, радиационни и други лъчения, 
климат); 

Сред физичните фактори водещ се явява транспортният и авиационнният шум. 
Извършените в тази насока теоретични разчети за транспорт и шум  показват, че има 
наднормен шум в района на с. Граф Игнатиево и с. Труд, всички населени места, 
разположени близо до пътната мрежа. (т.3.1.11.1) 

Електромагнитни и радиационни лъчения с наднормено въздействие върху 
живущото население в общината не се отбелязват. Електропреносните системи са 
разположени в съответствие с изискващия се за тях сервитут спрямо обекти, 
подлежащи на здравна защита.   

• психологични и социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт, 
нерегламентирани сметища, гробищни паркове и др.) 

Социалните, социално-битовите и психологични фактори са важни и в много 
случаи водещи при сформиране на здравния статус на населението в община Марица. 
Като цяло безработицата в общината не е по-голяма от средната за страната, но 
ниските доходи и икономическата несигурност са значими стресови фактори от много 
години, които в голяма степен са повлияли за снижаване на имунитета на хората, 
развитието на хронични заболявания, преждевременна смъртност, ниска раждаемост и 
други неблагоприятни здравни и демографски показатели. Като се отчете развиващата 
се в страната през 2009 година финансова криза, повишаване на безработицата и 
снижаване на доходите на населението, определено може да се очаква, че социалните и 
битови фактори ще имат все по-значима роля през следващите години за повишаване на 
здравния риск на населението в общината. Може да се обобщи, че администрацията на 
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община Марица ще има една първостепенна по важност задача за създаване на условия 
за стабилизиране на малкия и среден бизнес, пренасочване и преквалификация на 
безработните, разработване на мерки и програми за финансиране на социалните 
дейности на базата на европейски програми по тяхното финансиране. Сериозни 
потенциални възможности за разкриване на нови работни места са целевите 
финансирания на Европейския съюз за изграждане на инфраструктурата в общината 
като пътища, водопроводи, канализация, изграждане на алтернативни източници на 
енергия и други. 

Важен проблем в екологичен аспект са появилите се през годините 
нерегламентирани сметища, където са изхвърлени битови, строителни, опасни 
отпадъци. В много от случаите нерегламентираните сметища са разположени край 
речните корита, в дерета, до второстепенни пътни артерии. Това тяхно 
местоположение застрашава и е фактор за замърсяване на повърхностните и 
подземните води с токсични вещества и микроорганизми, причиняващи инфекциозни 
заболявания. Не трябва да се подценява и негативното психологично въздействие на 
нерегламентираните сметища и неправилно разположените и лошо устроени гробищни 
паркове в община Марица. Хигиенно-защитната зона на сметищата за битови 
отпадъци е 1000 m, а за гробищните паркове 300 m. За действащите гробищни паркове, 
където хигиенно-защитната зона не е спазена, е необходимо те да бъдат оградени с 
плътни масивни огради и залесителни пояси от широколистни и иглолистни дървета, с 
оглед елиминиране на визуалната връзка между терените на гробищата и жилищните 
сгради разположени в близост. Нерегламентираните сметища трябва да бъдат 
ликвидирани, като за тази цел е необходим завишен контрол от страна на органите на 
МВР, РИОСВ и РИОКОЗ, както и: 

• Извозване на натрупаните отпадъци, с цел тяхното правилно третиране в 
съответствие със закона за отпадъците и наредбите към него;  

• Саниране на терените и рекултивация, съответстваща на 
местоположението, собствеността и други специфични фактори за всеки 
конкретен случай; 

• Производствени зони, санитарно-охранителни зони, рискови зони с наднормен 
шум; 

• Здравни характеристики; 

• Риск при бедствия и аварии. 
Сериозен екологичен риск за средата носят крупни производствени аварии, които 

могат да възникнат взаимно, често непредсказуемо по време, интензитет и отделящи 
се вредни вещества. При крупни аварии е възможно създаването на тежка обща, 
екологична и медицинска обстановка, съпроводена с поражение или заплаха за живота и 
здравето на хората. За община Марица в такива случаи е налице несъответствие 
между възможностите на местната здравна служба и необходимата медицинска помощ 
за пострадалите. На територията на общината няма ситуирани големи предприятия, 
които при аварии да изхвърлят залпово токсични вещества във въздуха, почвите и 
водите в голям периметър и със сериозни последствия за средата. Мащабът и 
характерът на дейностите в рисковите предприятия има по-скоро локално значение в 
самите предприятия при неспазване на технологичната дисциплина. 

В общината от „Гражданска защита“ е направена рискова характеристика на 
обектите, които при бедствия и аварии биха представлявали риск за населението и 
околната среда. В сферата на промишлеността като по-рискови производства са 
цитирани производство на батерии в с. Войводино, производство на газови бутилки в с. 
Рогош, мелничарство в с. Рогош, високоалкохолни напитки в с. Труд, химическа 
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структура в с. Бенковски и с. Скутаре и др. Авариите в тях са свързани с нарушаване на 
технологичната практика, неспазване изискванията за безопасност, недостатъчна 
информираност за лична безопасност и др. 

Друг рисков фактор за населението на общината и региона представляват 
наводненията, причинени от реките Марица, Стряма, Пясъчник, Потока и 
напоителните канали. При интензивни валежи е възможно наводняване на повече от 2/3 
от територията на общината. Причина за това могат да бъдат освен интензивни 
валежи, при което се изваляват големи количества дъждовни води за кратко време и 
непочистени речни корита, обрасли с дървесна растителност, разрушени предпазни 
диги на реките. Освен катастрофални последици за сградния фонд, съществен елемент е 
поражението и загубата на човешки ресурси; значително влошаване качествата на 
почвата и водите, които могат сериозно да застрашат живота и здравето на хората. 

На картосхема “Критична инфраструктура” е показана заливаемата територия 
на общината от прииждането на реките. 

 Други рискови зони на територията на общината са производствените 
зони. На границата между производствените и жилищните зони се създават условия за 
разпространение на наднормен шум и разпространение на химични замърсители на 
атмосферния въздух вследствие на използване на стари технологии, при неподдръжка на 
филтриращите системи, вкарващи в норма атмосферните замърсители (емисии). В 
това отношение е необходимо да се издават разрешителни за ползване на обекти в 
тази гранична зона в съответствие с изискванията на наредба №7 на МЗ “За 
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда”. За целта трябва да се 
спазват регламентираните хигиенно-защитни зони, а при необходимост от тяхното 
намаляване, то да се извършва в съответствие с чл. 4 на базата на извършване на 
комплексна екологична експертиза със здравна оценка или на базата на доклад за ОВОС. 
Компетентните органи за намаляване на хигиенно-защитните зони на обектите са 
РИОКОЗ и съответно Министерството на здравеопазването (МЗ). Намаляването на 
хигиенно-защитните зони трябва да се извършва само при налагане на определени 
условия към инвеститора при съгласуване на обектите, като тези условия (изисквания) 
трябва да са насочени към вкарване в норма на разпространението на производствен 
шум, атмосферни замърсители и други в посока на жилищните зони. 

С оглед минимизиране на здравния риск от трафика на МПС са необходими 
следните комплексни административни мерки: 

• Ремонт на старите пътища, добра поддръжка на пътното платно и редовно 
миене и чистене на улиците и пътищата от прах и отпадъци в населените места; 

• Приоритетно съгласуване на обекти с търговски и офис предназначения, както 
и такива в сферата на обслужването на границата с пътната и улична регулация. Такъв 
тип сгради и обекти са добра буферна зона при градоустройството на населените 
места с цел намаляване на нивата на шума от трафика и атмосферното замърсяване на 
територията на жилищните зони; 

• Прилагане на завишен контрол върху техническата изправност на МПС при 
извършване на годишните технически прегледи, като се измерват и отчитат:  

1. Концентрацията на атмосферни замърсители, отделящи се от ауспуха на МПС;  
2. Изправност на ауспусите на МПС и замерване нивата на отделящия се шум от 

работата на автомобилите.    
Важни в здравно-хигиенен аспект зони са санитарно-охранителните зони на 

водоизточниците за питейна вода. Важно е стриктно да се спазва регламентираното 
от законодателството начин на тяхното ползване, застрояване и охрана. Това, от своя 
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страна, обезпечава подаването на питейна вода към населението, която да отговаря на 
БДС „вода за пиене“.   

По отношение опазването на чистотата на питейната вода важен е контролът 
по регламентираното заустване на пречистени отпадъчни води в реките, прилагане на 
строги санкции при констатиране на заустване на непречистени битови и отпадъчни 
води в отводнителните канали, напоителни канали, реки и дерета, както и упражняване 
на контрол по спазване на изискванията, свързани с третиране на различните по вид 
отпадъци. 

С оглед опазване на чистотата на питейната вода общинската администрация 
трябва да има добра колаборация, от една страна, с контролните органи като РИОКОЗ, 
РИОСВ и МВР и от друга, с водоснабдителните дружества – собствениците на В и К 
мрежите. 

 Влияние на отделните фактори върху човешкото здраве 
Олово и кадмий – имат както непосредствен, така и отдалечен токсичен ефект 

върху хора (канцерогенен и отдалечен – върху поколенията). Те са особено опасни за 
здравето, тъй като кумулират в организма. Оловото кумулира в кости и зъби и при 
определени условия може да се освободи от депата и да циркулира в кръвта. То 
предизвиква увреждане и на централната, и периферната нервна система, стомашно-
чревния тракт, черния дроб, бъбреците. 

Кадмият кумулира основно в черния дроб и бъбреците. Критични органи са 
бъбреците и белите дробове (токсична пневмония, пневмосклероза, бъбречна 
дисфункция). 

Въглероден моноксид– образува с хемоглобина на кръвта карбоксихемеоглобин, с 
което кислородът в кръвта намалява (хипоксия). Блокира важни за човешкия организъм 
тъканни ензимни системи и има общо токсично действие. Въздейства върху зрението, 
ЦНС (централна нервна система) и вегетативната нервна система при хронично 
въздействие. В зависимост от концентрацията му може да се достигне до колапс 
(изпадане в безсъзнание) и смърт. 

Азотни оксиди (NO2, N2O3, NO, N2O4)– имат силно дразнещо действие, тъй като 
при взаимодействието им с водата в организма се образуват киселини (азотна, 
азотиста) и в кръвта се образуват токсичните нитрати и нитрити. Имат силно 
дразнещо действие върху горните дихателни пътища (кашлица, задушаване при големи 
концентрации). Азотният моноксид NO има предимно действие върху НЦН. 

Серни оксиди – имат силно изразено дразнещо действие върху лигавиците (очите, 
горните дихателни пътища). 

Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и 
отдалечено въздействие на установените фактори. 

Част от постоянните замърсители на атмосферния въздух, емитирани от 
автомобилния трафик в горивния процес, оказват едновременен ефект върху човешкия 
организъм, т.е. имат комбинирано действие. Така например, въглеродният оксид 
повишава токсичността на парогазо-аерозолните смеси поради дразнене на дихателния 
център и хипоксия. При комбинирането му с азотни окиси има повишен риск. 

Комбинираната експозиция от въглероден оксид, азотни и серни оксиди води до 
усилване (потенциране) на токсичния ефект. 

Наред с комбинираното действие на токсични вещества има и данни за 
комплексно действие – например съчетаване на шум и експозиция с тежки метали 
(олово). Тук се касае за адитивно действие, т.е. сумиране на ефекта. В този случай има 
по-висок риск от здравни отклонения за постоянно пътуващите шофьори, независимо 
от ниските концентрации на химически замърсители и шум. 
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За повечето от разгледаните атмосферни замърсители има данни за отдалечен 
(върху поколението) и канцерогенен ефект – олово, кадмий, полиароматни 
въглеводороди, азотен диоксид. Те се отнасят към вероятните канцерогени за хора  2-ра 
А група от „Списък на химичните канцерогени за хора“, (МЗ) и Наредбата за опасни 
химически вещества. 

Тежките метали (Pb Cd ) имат кумулативно въздействие, тъй като образуват 
депа, които при определени условия отново преминават в кръвта и могат да повишат 
рязко биологичните пределни допустими концентрации (БПДК), като създават 
картината на отравяния от различна степен. 

Шум и електромагнитни излъчвания  
Шумът е една от съставките на комплекса от неблагоприятни фактори за 

населението на община Марица. Вредното му действие е не по-малко от останалите 
фактори, замърсяващи околната среда, макар че на пръв поглед той е нещо 
„нематериално“ и затова не се възприема като толкова вреден. Вредно действие на 
шума започва още от 60 дБА. Сериозни разстройства се получават над 90 дБА. 

В зависимост от интензитета, честотния спектър и характера на шума, както 
и индивидуалната предиспозиция и продължителността на въздействието му, той 
може да окаже в една или друга степен неблагоприятно въздействие върху три основни 
направления: 

-върху слуховия апарат; 
-върху функциите на отделни органи и системи (сърдечно-съдова, хранителна, 

ендокринно, мускулно, вестибуларен апарат, обменни процеси и др.; 
-върху организма като цяло или висшата нервна дейност и вегетативната 

реактивност. Увеличение на общата заболеваемост. 
Електромагнитните полета представляват здравен риск за населението. 

Въздействат върху нервната и сърдечно-съдовата система. Интензивността се 
измерва в гауси – 1 гаус е равен на 100 милигауса. Световната здравна организация 
определя 1 гаус норматив като безопасен. Но има учени, които казват, че повече от 2 
милигауса вече са опасни за човека. 

Интерпретацията на данните от раздел „Здравно-хигиенни аспекти“ дават 
основание да се направят следните основни изводи и препоръки по отношение 
подобряване на здравното състояние на населението от община Марица: 

1. В общината има зони от жилищната територия, които са под въздействие на 
комбинация от няколко вредни за здравето фактора, като наднормен шум, атмосферно 
замърсяване, а в някои случаи и нерегламентирани сметища, негативно психологично 
въздействие от непосредствена близост с гробищни паркове и др.  

 В тази насока е необходимо детайлно конкретизиране на тези територии от 
жилищните зони с оглед набелязване на мерки за снижаване и елиминиране на вредните 
за здравето фактори.  

 На този етап от анализ на жилищните територии с комбинация от няколко 
вредни фактора, като такива могат да се посочат: 

- жилищните територии в източната част на с. Граф Игнатиево; 
- жилищните територии в с. Труд, с. Рогош, с. Скутаре и с. Царацово, които се 

разполагат в близост до пътните артерии, преминаващи през населените места, ЖП 
линиите, нерегламентираните сметища, както и попадащите в хигиенно-защитните 
зони от 300 м на близко разположените гробищни паркове. 

 2. Разработване и прилагане на стратегия за провеждане на административни 
мерки, водещи до снижаване на безработицата, подобряване условията на труд и 
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почивка, оптимизиране на възможностите за здравословно хранене, стила на живот и 
други фактори, характеризиращи социалната среда. 
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3.2. Развитие на компонентите на околната среда без прилагането на плана  
 
На следващата таблица е показано развитието на компонентите на околната 

среда без прилагането на плана (табл. 3.2.1.) 
 

Таблица 3.2.1. 
Компонент Текущо състояние Развитие на 

компонентите без 
прилагане на плана 

Повърхностни 
и подземни 
води 

- Въпреки транзитния характер на реките Стряма, 
Пясъчник и Потока общината е водообезпечена с 
достатъчно количество повърхностни и подземни 
води – източници за напояване, промишлено и 
питейно-битово водоснабдяване. 
- Относително добро качество на подземните води, 
повлияно от липса на канализация и прилагане на 
недобри селскостопански и животновъдни практики. 
- Недобро качество на повърхностните води в 
отделни участъци на водните течения поради липса 
на канализация, прилагане на недобри фермерски 
практики, наличие на стари замърсявания. 
-Проблеми, свързани с нарушени терени от кариерна 
дейност (изземване на инертни материали), довели 
до „пропадане” на коритата на реките Стряма и 
Марица с около 6-8 м, рязко спадане на подземните 
води и впоследствие осушаване на цялото поле. 
- Проблеми с поддръжката на изградените диги и 
състояние на речните корита – на места има 
подкопани участъци от дигата; непочистени речни 
корита, което при повишаване нивото на реките 
има опасност от заливане на автомагистрала 
„Тракия”, селата Трилистник, Скутаре, Рогош от р. 
Стряма в участъка й в землището на с. Калековец; р. 
Стряма в землището на с. Трилистник – изронен 
десен и ляв бряг на заливната тераса до петата на 
дигата; опасност от запушване на светлия отвор на 
моста над реката; непочистено речно корито, силно 
обрасло с дървесни видове – опасност от наводнение 
при високи води; р. Марица в землището на с. Маноле 
– поради образувало се доста голямо островно 
образувание в средата реката меандрира и води до 
самосрутване на брега, от който до момента са 
унищожени около 25 дка общинска гора; р. Марица в 
землището на с. Рогош – в резултат на ерозия по 
левия бряг на реката дигата е „изядена” (дължина 350 
м и ширина 80 м), залети са около 70 дка земеделски 
земи; р. Марица на 800 м източно от моста на 
реката (на 6-ти км) – продължаваща ерозия по левия 
бряг. Унищожени са 15 дка земеделска земя. 

Не се очаква тенденция 
към изчерпване на 
водните ресурси. 
 
Влошаване качествата 
на питейните 
водоизточници и 
повърхностните води 
поради липса на 
канализация в 
населените места; 
неприлагане на добри 
фермерски и аграрни 
практики; 
съществуване на 
нерегламентирани 
сметища (стари 
замърсявания). 
Тенденция към спадане 
нивото на подземните 
води в прилежащите 
към речните корита 
земи; заливания и 
унищожаване на 
земеделски земи и гори 
поради неподдържане на 
изградените при 
корекция на реките 
съоръжения; 
непочистване на 
речните корита. 

Земни недра - Няма действащи обекти за експлоатация на 
суровинно-минерални ресурси от земните недра. 
- Изземване на инертни материали от поречията на 
реките Стряма и Марица. 

Не се очаква развитие 
Удълбаване на речните 
корита, понижаване 
нивото на подземните 
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води, ерозия на 
бреговете. 

Земи и почви - Техногенни увреждания на почвите, свързани главно 
с урбанизацията на селскостопански земи, 
промишлени, инфраструктурни и друг вид 
строителство 
 
 
 
 
 
- Въпреки високата степен на урбанизация не са 
констатирани замърсявания на почвите с устойчиви 
органични замърсители и тежки метали. 
- Поради еднообразния и равнинен релеф почвите не 
са засегнати от деградация (ерозия, преовлажняване, 
заблатяване, вкисляване, засоляване и др.). 
- Преустановени процеси на заблатяване и засоляване 
на почвите след изграждане на напоителни и 
отводнителни системи. 
- Проблеми, свързани с разрушаването и 
неподдържането на напоителните и 
отводнителните канали, водещи отново до 
развиване на физически деградационни процеси. 
- Проблеми, свързани с паленето на стърнища и ниви 
– унищожаване на микроорганизмите в плодородния 
почвен слой; опасност от пожари. 

Тенденция към хаотична 
смяна 
предназначението на 
селскостопанските 
земи. Липса на планова 
готовност и 
устройствени 
изисквания при смяна 
предназначението на 
селскостопанските 
земи. 
Не се очаква развитие. 
 
Не се очаква развитие. 
 
Не се очаква развитие. 
 
Тенденции към 
възстановяване на 
деградационните 
процеси. 
Тенденция към засилване 
на процеса поради липса 
на контрол. 

Растителен и 
животински 
свят и 
защитени 
зони 

- Общината е много бедна откъм присъствие на 
естествена растителност. По-малко от 3% от 
територията са заети от местообитания с 
естествен и полуестествен произход. 
- Наличие само на 7 вида хабитати (ЗБР и Директива 
92/43 на ЕС) с консервационна стойност. 
- Разпространение на няколко вида съобщества 
лечебни растения. Неподходящи за масово развитие 
и събиране на диворастящи билки поради 
преобладаващия характер на типична агроценоза на 
територията на общината. 
- Унищожаване на редица диви животни поради 
съкращаване и превръщане в орни земи на горски 
площи в продължение на много години. 
- Ниска постоянна фаунистична населеност поради 
стеснения ареал на естествена растителност и 
широко разпространение на агроценози. 
- Задоволително ниво на орнитологично 
разнообразие, от които 197 вида с консервационен 
статус, определени по различни консервационни 
инструменти. 
- Разпространение на ландшафтни комплекси с висока 
консервационна стойност – широколистни гори, 
необработваеми площи с естествена 
растителност, пасища, ливади, оризища, влажни 
зони, реки и напоителни канали. 

Не се очаква развитие. 
 
Не се очаква развитие. 
Не се очаква развитие. 
 
 
Не се очаква развитие. 
 
Не се очаква развитие. 
 
Не се очаква развитие. 
 
Не се очаква развитие. 
 
 
Не се очаква развитие. 
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- Наличие на 6 защитени зони – Натура 2000; на 1 
защитена местност – „Нощувка на малък корморан – 
Пловдив”. 

Ландшафт - Наличие на еднообразен (равнинен) релеф, 
монотонност при визуално възприемане на 
ландшафта; силно ограничено присъствие на 
елементи на естествения ландшафт следствие на 
човешка дейност. 
- Преобладаващо присъствие на аграрния ландшафт. 
- В урбанизирания ландшафт освен присъствие на 
типично селски населени места, участват и 
хаотично усвоени и изградени в земеделските земи 
урбанизирани територии извън населените места, 
паралелно на пътната инфраструктура. 

Не се очаква развитие. 
 
 
Не се очаква развитие. 
Тенденция към 
влошаване на 
естетичните и 
хигиенните качества на 
средата. 

Отпадъци - Изградено е регламентирано депо в землището на с. 
Цалапица за неопасни битови отпадъци, което 
обслужва всички населени места на общината. 
- Наличие на нерегламентирани сметища поради слаб 
контрол от страна на общинските органи. 

Не се очаква развитие. 
 
Тенденция към 
влошаване поради 
продължаване 
депонирането на 
строителни и други 
отпадъци край 
пътищата и 
напоителните и 
отводнителните 
канали. 

Въздух - Замърсяването на атмосферния въздух се определя 
като слабо. 
- Замърсяването е с традиционни компоненти – 
въглеродни и азотни оксиди, прах, набор от 
замърсители, съдържащи се в емисиите от 
автомобилния транспорт, в границите на ПДК. 
- Замърсяването има сезонен характер. 
- Най-голямо дялово участие в замърсяването на 
атмосферния въздух има автотранспортът. 
- След започналия процес на газификация на 
промишлените предприятия и населените места 
има промяна във фоновото замърсяване. 

Очаква се развитие. 

Културно-
историческо 
наследство 

- Районът на общината е богат на единични и 
групови исторически и археологични паметници от 
различни епохи в сравнително добро състояние. 

Не се очаква развитие. 

Здравен риск - Установената тенденция на заболеваемост сред 
населението съвпада с тази на страната. 

Запазване на същите 
тенденции 
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4. Характеристики на околната среда за територии, които могат значително 
да бъдат засегнати, като се отчитат идентифицираните възможни значителни 
въздействия от прилагането на плана 

 
Териториите, които могат значително да бъдат засегнати, са такива, в които 

се предвижда да се извършват разширения на регулационните граници на населените 
места, да се изгражда инфраструктура, рекреационни зони и др. 

Защитени територии по закона за защитените територии 
Няма да бъдат засегнати защитени територии по Закона за защитените 

територии. Не се очаква засягане на Защитена местност “Нощувка на малък корморан – 
Пловдив”, тъй като съгласно предвижданията на плана в границите на защитената 
територия не се предвижда никакво строителство. 

Защитени зони “Натура 2000” 
Няма да бъдат засегнати защитените зони, разположени на територията на 

общината (защитените зони са описани в т.3.1.7. на доклада). В плана се предвиждат 
мерки за тяхното опазване. Не се предвиждат никакви устройствени мероприятия 
вътре в защитените зони. Реализирането на Програмата за опазване на биологичното 
и ландшафтно разнообразие на общината, разработена от “Зелени Балкани”, ще окаже 
положително въздействие за опазване на биологичното разнообразие, ще бъдат 
възстановени и запазени ландшафтни комплекси с консервационна значимост. Очаква се 
въздействието да е положително и постоянно. 

Зони за рекреация и отдих 
Предвидените зони за рекреация и отдих (описани са в ОУП) не засягат 

защитените зони и територии. Предвидените устройствени показатели за този вид 
територии са под долния праг за плътност на застрояване и Кинт, а зелените площи са 
над горния праг (вж. „Правилник за приложение на правила и норми на застрояване на 
различни видове територии в община Марица“). Това гарантира създаване на комфорт 
на зоните на рекреация и създава подходящи условия за съответстващо управление и 
контрол на параметрите на средата. 

Производствени зони; зони със смесени функции 
Развитието на тези зони се предвижда в регулацията на населените места чрез 

разширение. Устройването им се предвижда да се реализира върху земделски земи. 
Предвиденото застрояване е с показатели: за плътност на застрояване – под долния 
праг на нормативните изисквания, регламентирани в Наредба 7 за правила и норми на 
устройство на различните видове територии (МРРБ); за зелени площи – над горния 
праг, като процент от общата територия на зоната, регламентиран в същата наредба 
(висш правилник за приложение … - прил. 12.2). С тази устройствена намеса в 
изграждането на производствено – складови зони и зони със смесени функции ще се спре 
хаотичната урбанизация на земеделските земи. С мерките в ОУП процес ще бъде 
регулиран и ще има положително въздействие върху околната среда. От друга страна 
тази мярка ще има отрицателно, значително и дълготрайно  негативно въздействие 
върху почвения ресурс, тъй като почвите в урбанизираните територии ще преминат в 
голяма степен към антропогенизираните почви и ще бъдат окончателно унищожени. 
Земеделските земи от 81,2% намаляват на 70,5% от общия баланс на територията на 
общината (вж. Баланс на територията – прил. 12.2). 

Изграждане на пътна и инженерна инфраструктура 
Предвидените реконструкции, рехабилитация и изграждането на нови 

инфраструктурни обекти ще засегне само селскостопанските земи. Не се засягат 
защитените зони и територии. По-голямо и негативно ще бъде въздействието върху 
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компонентите на околната среда по време на строителството на тези обекти.Т ова 
въздействие се определя като временно, със средна степен на въздействие. По време на 
експлоатацията при спазване на всички нормативни изисквания ще бъде незначително и 
дълготрайно. 
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5. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, които 
имат отношение към ОУП план, включително отнасящи се до райони с особено 
екологично значение 
  Съществуващите екологични проблеми, които имат отношение към плана, са 
свързани с развитието на инфраструктурата формирането на битови отпадъчни води 
в населените места, хаотична урбанизация на земеделските земи и други. 
Съществуващите екологични проблеми са представени в табл. 5.1. 
 
 

           Таблица 5.1. 
Атмосферен въздух 

Приоритетен проблем Въздействие Цел Насоки 

Замърсяване на атм. 
въздух от емисии от МПС, 
производствен сектор, 
битов сектор. 

Увеличаване 
съдържанието на 
серни, азотни, 
въглеродни оксиди, 
прах до горния праг на 
допустимите норми. 

• Поддържане в 
нормите на 
стойностите 
на серен 
диоксид; 

• Достигане на 
нормите за 
прах (общ) и 
ФПЧ 10 и 
поддържането 
им. 

• Намаляване на 
емисиите от 
стопанския 
сектор; 

• Намаляване на 
емисиите от 
битовия 
сектор; 

• Намаляване на 
емисиите от 
транспорта; 

• Подобряване 
състоянието на 
пътната 
мрежа. 

Повърхностни и подземни води 

1.Формирани отпадъчни 
води от населените 
места и 
производствените 
предприятия – липса на 
ПСОВ и канализация. 
 
2. Стари замърсявания от 
нерегламентирани 
сметища. 
 
3. Дифузно замърсяване от 
селското стопанство 
поради неприлагане на 
добри аграрни и фермерски 
практики. 
 
4. Проблем с отпадъци в 
реките, напоителните и 
отводнителни канали. 

 
5. Нарушение на оттока в 
реките и напоителните 
канали. 
 
6. Нарушена морфология на 
речните корита, водещи 
до ерозионни процеси от 

Изменение на 
биологичните и 
химичните показатели 
на водите. Влошаване 
на екологичното 
състояние. 
Изменение на 
биологичните и 
химични показатели 
вследствие 
инфилтрат от 
незаконни сметища. 
 
Изменение на 
биологичните и 
химичните 
показатели. 
Влошаване на 
екологичния статус на 
водите. 
Замърсяване на 
речните корита и 
канали. 
Изменение на оттока 
чрез изграждане на 
различни 
хидротехнически 
съоръжения. 

Подобряване на 
хидробиологичните 
условия. 
Намаляване на 
биогенния натиск. 
 
Намаляване на общото 
замърсяване от 
точкови източници. 
Достигане на добро 
химично, биологично и 
общо екологично 
състояние на водите. 
Достигане и 
поддържане на добър 
екологичен статус. 
 
Поддържане на 
пропускателността на 
речните корита и 
каналите. 
Ефективно 
функциониране на 
хидромелиоративната 
система. 
 
 
 

Намаляване на общото 
количество на 
непречистените 
отпадъчни води до 
европейските 
нормативни изисквания. 
 
Прилагане на 
съвременни екологични 
методи за управление 
на отпадъците. 
 
 
 
Прилагане на добри 
земеделски и фермерски 
практики. 
 
Контрол при управление 
на отпадъците. 
Възстановяване и 
поддържане на ХТС. 
Контрол при отпадане 
на площи от 
категорията „поливни” 
поради хаотична смяна 
на предназначението на 
земята. 
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нерегламентирано 
изземване на инертни 
материали от речните 
корита. 
 
7. Понижаване на нивото 
на подземните води от 
нерегламентирано 
изземване на инертни 
материали. 

 
 
Нарушение на 
хидроморфологичните 
условия; ерозия на 
речния бряг; 
унищожаване на 
крайречни диги и др. 
съоръжения. Риск от 
наводнение на 
прилежащи земи. 
Понижаване на нивото 
на подземните води 
от удълбочаване на 
речното корито. 

Рекултивация на 
засегнатите от 
изземването на 
инертни материали 
участъци. 
Предотвратяване и 
превантивни мерки 
срещу ерозионните 
процеси. 
Рекултивация на 
засегнатите участъци. 

Забрани, ограничения и 
контрол за добив на 
инертни материали от 
реките. 
Укрепване и поддържане 
на речния бряг и 
речните корита от 
ерозия. 
Забрани, ограничения и 
контрол за добив на 
инертни материали от 
речните корита. 
 

Земи и почви 

1.Хаотична урбанизация на 
земеделски земи, 
прилежащи към основната 
пътна инфраструктура на 
общината. 
 
 
 
2. Раздробени земи, 
изоставени обработваеми 
площи, неефективна 
агротехника, нарушена 
напоителна и 
отводнителна система и 
обща разруха в 
земеделието. 
3. Намаляване на площи от 
селскостопанските земи 
от нерегламентирани 
сметища. 
 
4. Палене на стърнищата 
в сезона на прибиране на 
реколтата. 
 
5. Незаконен добив на 
инертни материали от 
реките. 

Усвояване на терени с 
висока категория на 
земята за 
неземеделски нужди. 
Нарушение целостта 
на хидротехническата 
инфраструктура, 
обслужваща 
оризопроизводството
. 
Невъзвращаемост на 
природния ресурс. 
Налице са условия за 
развиване на 
физически и 
деградационни 
процеси в почвите. 
 
 
Намаляване на 
площите на 
селскостопанските 
земи, замърсяването 
им с отпадъци и 
инфилтрат от тях. 
Катастрофално 
въздействие върху 
хумусния слой на 
почвата. 
 
Унищожаване на земи 
вследствие 
удълбочаване на 
речното корито. 

Опазване на почвения 
ресурс. 
 
 
 
 
 
 
Комасация на земите. 
 
 
 
 
Възстановяване на 
площите (заети с 
нерегламентирани 
сметища) към 
земеделските 
територии чрез 
рекултивация. 
Максимално намаляване 
на заплахата. 
Разяснителна дейност 
сред населението. 
Ограничаване на добива 
на инертни материали 
от реките. 

Предлагане в ОУП на 
задължителни 
устройствени правила и 
норми за различните 
видове територии, за 
земи с предстояща 
смяна на 
предназначението им. 
 
 
Изработване на закон за 
комасация на земите, 
отговарящ на 
съвременните 
изисквания. 
 
 
Недопускане на 
нерегламентирано 
изхвърляне на различни 
отпадъци в 
земеделските земи. 
 
Контрол при издаване 
на разрешения за добив 
и провеждане на 
контрол. 
 
Контрол при издаване 
на разрешения за добив 
и провеждане на 
контрол. 

Биоразнообразие 

1.Промени в режима на 
стопанисване: 

• Намаляване на 
площите на 
оризопроизводств
ото; 

• Намаляване на 
площите на 

Пряко въздействие – 
рязко намаляване на 
популациите от 
видове с висок 
консервационен 
статус; намаляване на 
площите на 
местообитанията. 

Възстановяване на 
площите на 
ландшафтни комплекси 
с висок консервационен 
статус. 
 
 
 

Възстановяване на 
режима на 
стопанисване на 
засегнатите площи. 
Контрол при смяна на 
предназначението на 
земята. 
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влажните ливади; 

• Промяна в режима 
на стопанисване 
на рибовъдните 
стопанства. 

2. Пряко унищожаване на 
типични горски 
местообитания. 
 
 
 
3. Добив на инертни 
материали от поречията 
на реките Пясъчник и 
Марица. 
4. Използване на торове и 
препарати за растителна 
защита в селското 
стопанство. 
 
5. Инвазия на 
интродуцирани видове – 
аморфа, аелант и акация. 
 
 
 
 
 
6. Лов. 
 
 
7. Безпокойство от 
транспорта и 
строителството. 

 
Пряко въздействие от 
бракониерство, 
планирани сечи, 
пожари, смяна на 
горите с тополови и 
акациеви насаждения. 
 
 
Изсичане и пълно 
унищожаване на 
естествената 
растителност, 
местообитание на 
редки птици. 
Унищожаване на 
фауната (през 1988-89 
г. са отровени около 
50 хил. зимуващи 
птици. 
 
Влияят директно 
върху хабитата. 
Деградация и 
фрагментация на 
значително 
местообитание. 
 
 
 
 
Незаконен отстрел на 
защитени видове. 
 
Пряко въздействие 
върху фауната. 

Увеличаване на 
площите на равнинни и 
заливни гори. 
 
 
 
 
Намаляване на 
въздействието и на 
нереглемантиран 
добив на инертни 
материали. 
Прилагане на добри 
земеделски практики. 
 
 
Повишаване на 
лесистостта. 
Намаляване на 
разпространението на 
инвазивни видове. 
Опазване на комплекси 
с висока 
консервационна 
значимост. 
Намаляване на 
интензитета на 
заплахата. 
Намаляване на 
интензитета на 
заплахата. 
 
 
Намаляване на 
интензитета на 
заплахата. 

 
Залесяване. Контрол. 
Използване на 
инструментариума на 
„Натура 2000” за 
възстановяване на 
широколистни гори и 
др. залесявания. 
Залесяване – 
рекултивация, възбрани, 
контрол. 
Залесяване – 
рекултивация; 
възбрани; контрол. 
 
Използване на 
биометоди за 
растителна защита. 
Контрол при използване 
на торове и препарати 
за растителна защита. 
Запазване на 
екосистемата от 
местни ценни 
растителни видове. 
 
 
 
 
 
Превантивни мерки; 
контрол. Пълно 
преустановяване на 
незаконния лов и 
риболов. 
Превантивни мерки. 
Контрол. 

Защитени зони – „Натура 2000” 

Проблемите на защитените зони имат сходни характеристики с тези на биоразнообразието. По-
подробно са описани в „Оценка на съвместимостта” 

Вредни физични фактори 

Транзитен 
автотранспорт и жп 
транспорт, преминаващ 
през населените места. 

Увеличение на нивото 
на шума значително 
над хигиенните норми. 

Модернизация на 
транспортната 
инфраструктура. 

Реконструкция и 
модернизация на 
пътната 
инфраструктура. 

Отпадъци 

1.Експлоатация на 
нерегламентирани 
сметища. 
 
 
 
2. Липса на разделно 
събиране на отпадъците 
от населението. 

Завземане на ценна 
селскостопанска земя; 
риск от замърсяване 
на повърхностните и 
подземни води, 
земите и почвите и 
атмосферния въздух. 
Увеличаване на обема 
на генерираните 
отпадъци. 

Модернизация на 
системата за 
управление на 
отпадъците. 
 
 
 
Модернизация на 
системата за 
управление на 
отпадъците 

Спазване на 
нормативните 
разпоредби. 
Проблемът е решен със 
закриване и 
рекултивация на 
незаконните сметища. 
Въвеждане на разделно 
събиране. 
Повишаване 
екологичната култура 
на населението. 
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 6. Цели на опазване на околната среда на национално и международно ниво, 

които имат отношение към ОУП и начинът, по който тези цели са взети под 
внимание по време на изготвянето на ОУП 

Целите на опазване на околната среда на национално ниво са описани в няколко 
стратегически документа: 

 
6.1. Национална стратегия за околната среда и плана за действие 2005-2014 г. 
Дългосрочната обща стратегическа цел на страната в сферата на околната 

среда е: „Подобряване на качеството на живота на населението на страната чрез 
гарантиране на здравословна и благоприятна околна среда и чрез запазване на богатото 
национално наследство посредством устойчиво управление на околната среда“. 

Гореспоменатата обща цел е в пълно съответствие с политиките на ЕС за 
околната среда и устойчиво развитие. В Националната стратегия за околната среда и 
плана за действие 2005-2014 г. са определени шест стратегически цели въз основа на 
анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите. Всяка цел съдържа 
едно или две нива – подцели. 

В табл.6.1.1. са описани стратегическите цели и подцели на Националната 
стратегия за околната среда 2005-2014 г. и начинът по който тези цели са взети под 
внимание при изработването на ОУП на общ.Марица. 
 

Таблица 6.1.1. 

Национална стратегия за околната среда 
2005-2014 г. Цели и подцели 

Предложения в ОУП за постигане на 
целите 

I.Осигуряване на добро качество  и 
достатъчно количество вода за всякакви 
цели 
     1.1. Осигуряване на добро състояние на 
повърхностните, подземните и 
крайбрежните води 
     1.2. Приоритетно подобряване на 
водоснабдяването и качеството на 
питейната вода за населението 
     1.3. Рационално използване на водните 
ресурси от стопанските сектори и 
обществото 

Предложения, допринасящи за постигане 
на целите 
     Доизграждане на канализационните 
системи в населените места и 
изграждане  на ПСОВ  за битови и 
отпадъчни води: осигуряване на 
охранителните зони около ПСОВ. 
Ликвидиране и рекултивация на 
незаконните сметища. 
     Контрол за прилагане на съвременни 
аграрни и фермерски практики. 
Очаква се тези предложения да 
допринесат за постигане на подцел 1.1. 
 
    Оптимизиране на водоснабдителната 
система в населените места, изграждане 
на нови водоеми и други обекти  и 
съоръжения. 
Очаква се тези предложения да 
допринесат за постигане на подцел 1.2. 
 
     Осигуряване на всички водоизточници 
за питейни води пояс В и С, които 
регламентират издаването на 
разрешителни за различни 
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производствени дейности и др. 
стопански сектори; Намаляване на 
загубите в напоителните системи. 
Очаква се тези предложения да 
допринесат за постигане на подцели 1.3. 

II. Достигане  и подържане на високо 
качество на околната среда в 
населените места 
     2.1. Достигане на стандартите в 
районите с нарушено качество на 
атмосферния въздух. 
     2.2. Подобряване управлението на 
отпадъците. 
     2.3. Значително подобряване на 
чистотата в населените места. 
     2.4. Намаляване на шумовото 
замърсяване в населените места 
     2.5. Развитие на устойчиви системи за 
градски транспорт, щадящ околната 
среда. 
     2.6. Отчитане на екологичните 
изисквания при изготвяне на 
устройствените планове. 

Предложения, допринасящи за постигане 
на целите 
     На територията на общината няма 
райони с нарушено качество на 
атмосферния въздух, но за бъдещето 
развитие на общината се предвижда: 
подобряване на пътната мрежа; 
благоустрояване на уличната мрежа в 
населените места; газификация на 
промишлените зони и населените места; 
електрификация на жп мрежата. 
Изпълнение на програмата за емисии на 
ЛОС при съхранение и превоз на бензин за 
терминали и газстанции, независимо от 
капацитета. 
Направените предложения ще спомогнат 
за постигане на подцел 2.1. 
     
 Подържане на изградената 
инфраструктура за третиране на 
битовите и строителните отпадъци; 
закриване и рекултивация на 
нерегламентираните сметища; 
въвеждане на система за разделно 
събиране на отпадъците; устойчиво 
управление на опасните отпадъци. 
Тези предложения ще спомогнат за 
постигане на подцел 2.2. 
 
     Увеличаване и поддържане на зелените 
площи в населените места; поддържане 
чистотата на територията на 
населените места от дейност 
“озеленяване и чистота”. 
Благоустрояването на населените места 
ще допринесе за достигане на подцели 2.3. 
      
Изнасяне на транзитното движение от 
населените места и изграждане на 
обходни пътища; създаване на 
благоприятна акустична среда за 
обитаване и труд чрез предлагане на 
функционално-пространствена 
структура за населените места; 
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разширяване на жилищната територия в 
посока, отдалечена от източниците на 
шум; предложение за подходящи терени и 
площи за бъдещи жп гари в съответствие 
със съвременните изисквания; изграждане 
на буферна зона – зелен пояс между 
населените места и прилежащите към 
тях промишлени зони. 
Тези предложения ще спомогнат за 
постигане на подцел 2.4. 
 
     Изграждане на велоалеи в обектите на 
отдиха и туризма. 
Тези предложения ще спомогнат за 
постигане на подцел 2.5. 
 
     Предложения, които може да създадат 
риск: 
Възможно е всички направени 
предложения в ОУП в случай на недобро 
проектиране и изпълнение на 
строителните дейности да създадат 
риск за постигане на 2.1., 2.2. , 2.3., 2.4. и 
2.5. подцел. 

III. Опазване на природното наследство и 
подържане на богато биологично 
разнообразие 
     3.1. Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие 
     3.2. Обезпечаване на устойчиво 
използване на биологичните ресурси 

Предложения, допринасящи за постигане 
на целите 
     Възстановяване на заливни гори – 15 
дка; възстановяване на равнинни гори и 
увеличението им със 115 дка; изграждане 
на биокоридори, свързващи защитените 
зони р. Пясъчник и р. Стряма с дължина 8 
км.; възстановяване на хидролог. режим  
на бивше рибовъдно стопанство с. Труд. 
Тези предложения ще спомогнат за 
постигане на подцел 3.1. 
 
     Подобряване състоянието на горите; 
увеличение площите на защитените и 
рекреационните гори за 
дивечопроизводство и ловуване, и 
рибовъдство. 
Тези предложения ще спомогнат за 
постигане на подцел 3.2. 
 

IV. Интегриране на екологичната 
политика в политиките за развитие на 
икономическите сектори и регионите 
     4.1. Намаляване на замърсяването и 
превенция на бъдещи въздействия върху 

Предложения, допринасящи за постигане 
на целите: 
     Предложението за изграждане на 
биокоридорите; развитието на 
инженерната и транспортната 
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околната среда в промишления и 
енергийния сектор. 
     4.2. Прилагане на екологосъобразни 
практики в селското стопанство и 
опазване на екологично чистите 
земеделски земи. 
     4.3. Развитие на устойчив туризъм 
включително опазване на околната среда 
от сезонния натиск на туризма. 
     4.4. Развитие на екологично чисти 
транспортни системи с намалено 
въздействие върху околната среда. 
     4.5. Прилагане на ЕО на планове и 
програми и на ОВОС на инвестиционни 
предложения за развитието на браншове 
на националната икономика и за 
устойчиво развитие на територията. 

инфраструктура ще допринесе за 
постигане на подцелите 4.1., 4.3., 4.4. 
Развитие на устойчив туризъм и 
транспортни системи с намален ефект 
върху околната среда, както и намаляване 
на замърсяването на атмосферния въздух 
и други компоненти и фактори на 
околната среда от промишлени и 
енергийни източници. 
Прилагане на оценка на въздействие върху 
околната среда /ОВОС/ върху 
инвестиционни проекти. 

V. Осигуряване на ефективно управление 
на околната среда 
     5.1. Подобряване на административния 
капацитет на институциите за 
прилагане на екологичното 
законодателство 
     5.2. Включване на обществото в 
процеса на вземане на екологични 
решения и на разширяване на достъпа на 
информация. 
     5.3. Повишаване на културата и 
осведомеността на обществото по 
екологични въпроси и въпроси, касаещи 
устойчивото развитие. 
     5.4. Подобряване на капацитета на 
стопанските отрасли за 
предотвратяване на последствията 
върху околната среда от тяхната 
дейност. 

Предложения, допринасящи за постигане 
на целите: 
     Общият устройствен план на 
общината е инструмент в ръцете на 
общинската администрация за 
управление на територията на община 
Марица. Заложените в него устройствени 
изисквания и устройствени показатели, 
отговарящи на действащата 
нормативна уредба, ще осигурят 
ефективно управление на околната среда 
и устойчиво развитие; ще се повиши 
възможността за предотвратяване на 
последствията върху околната среда от 
функционирането  на различните 
функционални структури и в частност 
отделни производства и дейности. Като 
цяло ОУП ще допринесе за постигане на 
цел 5. 
     Заложените процедури в ЗУТ и ЗООС за 
изработването и одобряването на 
устройствените планове регламентират 
участието на обществеността. В този 
смисъл  ОУП допринася за постигане на цел 
5. 

VI. Изпълнение на ангажиментите на 
България за разрешаване на глобалните 
екологични проблеми 
     6.1. Изпълнение на поетите 
ангажименти във връзка с изменение на 
климата. 
     6.2. Прекратяване употребата на 

Предложения , допринасящи за постигане 
на целите: 
     Очаква се всички предложения, 
направени в ОУП по отделни сектори, да 
допринесат за постигане на подцел 6.1. и 
6.2. 
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вещества, които нарушават озоновия 
слой.  
     6.3. Ограничаване и противодействие 
на процесите на опустиняването и 
деградация на почвите. 

 
6.2. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в 

България до 2015 г.  
 Генералната стратегическа цел, която страната ще преследва в дългосрочен 
план за развитието и управлението на водния сектор, поставена в „Национална 
стратегия за управление и развитие на водния сектор в Р. България до 2015 г.“, е: 
устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на водоснабдяването за питейни 
нужди на населението и за икономиката в условията на басейново управление на 
трансграничните води и на глобално изменение на климата при гарантиране на 
екологична устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, 
свързани с осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите 
на сегашните и бъдещите поколения. За постигането на тази дългосрочна цел са 
формулирани четири стратегически цели, чието изпълнение ще бъде осъществено през 
периода 2005-2014 г. 
 В таблица 6.3.1 са описани начините, по които тези стратегически цели са взети 
предвид в ОУП на община Марица, дали допринасят за постигане на стратегическите 
цели, както и дали са съобразени или противоречат с тях. 
 

       Таблица 6.2.-1 

Стратегически цели на национална 
стратегия за управление и развитие на 
водния сектор в РБългария до 2015 г. 

Предложения в ОУП за постигане на 
целите 

І. Осигуряване на населението с 
достатъчно количество и гарантирано 
качество води за питейно-битовите 
нужди: 
           Индикатори за прогрес: 
1.1. Обхващане на цялото население от 

централно водоснабдяване, което 
се контролира и регулира съгласно 
нормативната уредба. 

1.2. Намаляване на загубите от вода 
във водоснабдителните системи. 

1.3. Премахване на режима на 
водоснабдяване на населените 
места. 

1.4. Намаляване ползването на питейни 
води за други нужди. 

1.5. Прилагане на ценова политика, 
гарантираща икономичното и с 
грижа за качеството използване на 
водните ресурси от населението 
на страната. 

1.6. Подобряване на качеството на 

Предложения, осигуряващи 
постигането на целите: 
- Предложената схема в ОУП за 
оптимизиране на водоснабдителната 
система ще допринесе за постигане на 
подцел 1.1. 
- Подмяна на съществуващите 
етернитови тръби на водопроводната 
мрежа със съвременни материали ще 
допринесе за постигане на подцел 1.2. 
- Контрол за рационално използване на 
водните ресурси в промишлеността – 
издаване на разрешително за 
водоползване, селското стопанство – 
животновъдство, растениевъдство и 
особено оризопроизводството с 
въвеждане на индивидуално отчитане 
на водопотреблението ще допринесе за 
постигане на подцел 1.4. 
- Изграждане на канализация към всяко 
населено място и ПСОВ за пречистване 
на отпадъчните битови води; 
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питейните води. 
1.7. Подобряване качеството на ВиК 

услугите и достигане до нивата и 
стандартите на тези услуги. 

ликвидиране и рекултивация на 
незаконните сметища; осигуряване на 
охранителни пояси А, Б, С и спазване на 
режима на ползване в тях; прилагане на 
добри земеделски и фермерски практики 
в селското стопанство. Тези 
предложения ще допринесат за 
постигане на подцел 1.6. 

ІІ. Опазване и подобряване на 
състоянието на повърхностните и 
подземните води: 
         Индикатори за прогрес: 
2.1. Увеличаване броя на водните тела с 
добро качество на водите 
2.2. системно намаляване на 
стопанските обекти, представляващи 
риск за замърсяване на подземните 
води. 
2.3. Намаляване на товара на 
замърсяване, включително и от аварии 
на повърхностните и подземни води от 
стопански отрасли. 
2.4. Пълно обхващане на стопанските 
обекти, замърсители на водите в 
система за мониторинг и контрол, 
включително собствен мониторинг. 
2.5. Възстановяване на 
биоразнообразието и качеството на 
обитание на растителните и 
животинските видове в естествените 
водни обекти. 
2.6. Увеличаване на дела на 
отпадъчните води от населените 
места с над 2000 жит., които 
преминават през канализационните 
мрежи и се третират в ПСОВ. 

Предложения, които ще допринесат за 
постигане на целите: 
- Предложените в ОУП насоки и мерки за 
постигане на добро химично и добро 
екологично състояние на водите на р. 
Пясъчник, р. Стряма и р. Потока ще 
допринесат за постигане на подцел 2.1. 
- Въвеждане на ефективно действащи 
ПС към съответни стопански обекти; 
ситуирането в производствените зони 
на производствени дейности със 
съвременни технологии; системен 
контрол за емисионните норми на 
предприятия, формиращи 
производствени води, ще допринесе за 
постигане на подцели 2.2, 2.3 и 2.4. 
- Възстановяване на площите на 
равнинни гори, на заливни гори, на 
площите на оризопроизводство; 
подобряване на хидрологичния режим на 
повърхностни водни тела; изграждане 
на биокоридори на територията. Тези 
предложения ще допринесат за 
постигане на подцел 2.5. 
- Цялостна канализация на населените 
места; изграждане ПСОВ за третиране 
на отпадъчните битови води. Тези 
предложения ще допринесат за 
постигане на подцел 2.6. 

ІІІ. Развитието на водостопанските 
отрасли при ефективно и интегрирано 
управление на ползите от тях води: 
3.1.Осигуряване на нарастващи 
възможности за развитие на поливно 
земеделие в страната. 
3.2. Развитие на балнеолечението и 
профилактиката, използващи ресурсите 
от минерални води в страната. 
3.3. Развитие на туризма, отдиха и 
спорта, свързани с естествените и 
изкуствени водни обекти. 

Предложения, които ще допринесат за 
постигане на целите: 
- Предвидените насоки за развитие на 
селското стопанство в ОУП ще 
допринесат за постигане на подцел 3.1. 
- Предложението за развитие на 
балнеолечебен център в с. Войводиново 
ще помогне за постигане на подцел 3.2. 
- Предложението за изграждане на 
биокоридори на територията на 
общината ще допринесе за постигане 
на подцели 3.3 и 3.4. 
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3.4. Развитие на рибарството и 
отглеждането на аквакултури като 
част от комплексното ползване на 
водите. 
3.5. Нарастване на дела на оборотното 
водоснабдяване в промишлеността. 

 

ІV. Защита на националните и 
обществените интереси при 
развитието и управлението на водния 
сектор: 
4.1. Опазване на подземните ресурси 
като стратегически резерв за питейно-
битови нужди. 
4.2. Предотвратяване на кризи и 
инциденти от вредното въздействие 
на водите. 
4.3. Нарастване на площите на 
влажните зони на територията на 
страната. 

Предложения, които ще допринесат за 
постигане на целите: 
- Предложенията в ОУП за развитие на 
различните стопански сектори при 
спазване на действащите нормативни 
изисквания ще допринесат за постигане 
на подцел 4.1. 
- Предложенията, залегнали в „План за 
действие при аварии и бедствия” на 
територията на общината ще 
допринесат за постигане на подцел 4.2. 
- Предложенията за изграждане на 
биокоридори на територията на 
общината, които включват и 
нарастване на площите на влажните 
зони, ще допринесат за постигане на 
подцел 4.3. 
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6.3. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 
 В таблица 6.3-1 са описани предложенията в ОУП на община Марица и тяхното 
съобразяване или противоречие с приоритетите за незабавни действия и подкрепа на 
Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Предложенията, 
които са направени в ОУП, са формулирани в дългосрочна програма на общината, 
разработена от сдружение „Зелени Балкани” и са съобразени с всички изисквания на 
действащото екологично законодателство. 
 

       Таблица 6.3-1 

Национална стратегия за опазване на 
биологичното разнообразие 

Предложения в ОУП за постигане на целите 

Укрепване на научната основа на 
природозащитната дейност. 

В ОУП няма пряко насочени предложения за 
осъществяване на този приоритет. 

Подкрепа на законодателни 
инициативи. 

В ОУП няма пряко насочени предложения за 
осъществяване на този приоритет 

Разширяване и укрепване на мрежата 
от защитени територии. 

Предложенията в ОУП в областта на 
биоразнообразието и защитените 
територии са пряко насочени за 
осъществяване на този приоритет. 

Екологично образование и кооперирани 
консултантски услуги. 

В ОУП няма пряко насочени предложения за 
осъществяване на този приоритет. 

Разработване и прилагане на политика 
за развитие на екологичен туризъм. 

Изграждането на мрежа от екокоридори, 
свързващи няколко ЗЗ, разположени на 
територията на общината ще спомогне за 
достигане на този приоритет за 
развитието на екотуризма. 

Насърчаване на опазването на 
биологичното разнообразие на 
Балканите. 

Предложенията в ОУП за опазване и 
разширяване на площите на ландшафтните 
комплекси с висока консервационна стойност 
ще спомогнат за достигане на този 
приоритет за опазване на биологичното 
разнообразие на Балканите. 
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6.4. Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране за 
периода 2007-2013 г.  
 Дългосрочната политика за регионално развитие се стреми към баланс между 
различните аспекти на развитието: социално-икономически, екологични и 
териториални, както и между различните групи териториални общности и нива, като 
по този начин играе ключова роля за устойчивото развитие. 
 Областната стратегия за развитие на област Пловдив си поставя като 
стратегическа цел Пловдивска област да се превърне в район на устойчиво 
икономическо развитие посредством създаване на благоприятна бизнес среда, 
разширяване на икономическата база чрез високотехнологични производства, развитие 
на човешките ресурси, формиране на партньорства, които насърчават икономическото 
развитие на местно ниво. 
 В таблица 6.4-1 са описани предложенията в ОУП на община Марица и тяхното 
съобразяване с Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране за 
периода 2007-2013 г. 

 
        Таблица 6.4-1. 

Регионален план за развитие на Южен 
централен район за планиране за 

период 2007-2013 г. 

Предложения в ОУП за постигане на целите 

1. Специфична подцел: Повишаване 
конкурентноспособността на 
икономиката чрез ефективно и 
рационално използване на наличните 
природни ресурси и дадености, опита и 
традициите на населението и 
въвеждането на иновационни 
практики. 

Всички предложения, направени в ОУП в 
сферата на социално-икономическото и 
транспортно-комуникационното развитие 
на общината ще допринесат за постигане на 
подцел 1. 

2.Специфична подцел: Мобилизиране на 
областните и местните технически и 
институционални възможности и 
ресурси за осъществяване на политики 
за местно икономическо развитие. 
Приоритет 1: Ускорен растеж и 
повишена конкурентноспособност на 
местната икономика. 
Приоритет 2: Развитие на 
конкурентно селско и горско 
стопанство и подобряване на 
условията на труд и живот в селските 
райони. 
Приоритет 3: Развитие и 
модернизация на техническата 
инфраструктура. 
Приоритет 4: Усъвършенстване на 
социалната инфраструктура, 
подобряване на социалната среда и 
развитие на човешките ресурси. 
Приоритет 5: Опазване и устойчиво 

- Предложенията в ОУП за развитие на 
модерно земеделие и обвързването му с 
преработвателната промишленост; 
развитие на рибарството (възстановяване 
на рибовъдното производство); подобряване 
качеството и развитието на горския 
потенциал и др. ще допринесат за постигане 
на приоритет 2.1. и 2.2. 
- Предложенията в ОУП за развитие и 
модернизация на техническата 
инфраструктура – усъвършенстване, 
рехабилитация и реконструкция на 
междуселищните пътни връзки, изграждане 
на много нови трафопостове тип БКТП в 
обособените промишлени зони; изграждане 
на нова подстанция 110/120 kV „Царацово”; 
изграждане на възлови станции „Радиново” и 
6-ти километър; изграждане на подземни 
кабелни връзки 20 kV и други обекти на 
електроенергийната мрежа; доразвиване на 
газопроводната мрежа. 
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ползване на природното и културно 
наследство. 
Приоритет 6: Развитие на устойчиви 
форми на туризъм. 
Приоритет 7: Насърчаване на 
регионалното и местно развитие и 
партньорство за интегрирано 
развитие. 

- Предложенията в ОУП за развитие на 
социалната сфера в общината; 
възстановяване и опазване на 
ландшафтните комплекси на територията 
на общината; благоустрояване на културно-
историческите и туристически обекти; 
инфраструктурни мерки за 
предотвратяване на наводнения и свлачища; 
борба с бреговата ерозия; строителство 
(реконструкция), рехабилитация на 
водоснабдителните системи и съоръжения; 
строителство на пречиствателни станции 
за отпадъчни води; създаване на 
висококачествена жизнена среда ще 
допринесе за постигане на прироритети 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6 и 2.7. 
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7. Прогноза за предполагаемо значително въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда и връзките между тях 

За определяне на предполагаемото значително въздействие на мерките 
предложени в ОУП е използвана оценка, която включва следните критерии: 

• Мащаби на въздействието – териториален обхват на въздействие върху 
околната среда; 

• Сила на въздействие (отклонение от нормативните изисквания по отношение 
качеството на съответния компонент); 

• Интензивност на въздействие (повторяемост); 

• Брой население, подложено на негативно въздействие; 

• Значимост на територията (защитена зона, защитена територия, 
селскостопанска земя, обекти със специфичен охранителен статут). 

 
 7.1. Прогноза за предполагаемо значително въздействие върху околната среда 

В процеса на реализация на предвидените в ОУП мероприятия ще се наблюдават 
комплексни влияния (както положителни, така и отрицателни) върху компонентите и 
факторите на околната среда. 

Предвиденият модулен тип урбанистичен модел за пространственото развитие 
на общината, усъвършенстване и доизграждане на инженерно – техническата и пътна 
инфраструктура ще имат комплексно въздействие върху средата. 

До момента в общината е извършвана хаотична урбанизация на земеделските 
земи, без наличие за планова готовност за тези територии с оглед регулиране и 
устройствени намеси в тях, което води до засилване на антропогенния натиск върху 
компонентите на околната среда на прилежащите към тях територии. 

При прилагането на плана се очакват положителни въздействия поради следните 
съображения: 

• Изготвянето на ОУП се извършва паралелно с изготвянето на ОУП на общината; 

• Резултатите от първия етап на проучването “Анализ и оценка на 
съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда” 
определиха териториалните ресурси на проучвания район и възможностите за 
рационалното им използване. За целта пред колектива, разработващ ОУП, бяха 
поставени екологични изисквания, параметри и ограничения за усвояването на отделни 
участъци от територията, които намериха отражение в проектното решение; 

• Устройствените мероприятия за всяка урбанистична структура, 
функционираща на територията, се обсъждаше с двата колектива, като се търсеше 
най-екологосъобразното решение. При вземане на всяко решение се отчитаха освен 
екологичните фактори, още: социалните, икономическите, техническите. Там където 
не можеше да се приложат устройствени мероприятия, се търсеха възможности за 
прилагането на комплекс от технически, технологични, организационни и др. 
мероприятия. 

Предполагаемото въздействие на мероприятията, заложени в ОУП, могат да се 
очакват в няколко посоки: 

а) изменение на функционалното предназначение на отделни участъци от 
територията; 

б) изменение комфорта на обитаване; 
в) усъвършенстване на пространствената организация на територията с 

рационално, комплексно използване на териториалните ресурси; 
г) изменение на качествената характеристика на санитарно-хигиенните условия. 
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7.1.1. Изменение на функционалното предназначение на отделни участъци от 
територията 

Изменение на функционалното предназначение на някои територии е 
представено в „Баланс на територията на община Марица“. Функционални изменения 
ще претърпят  най-много земеделските територии, свързани с разширението на 
регулационните граници на населените места и формирането на производствени, 
производствено-складови зони, зони със смесени функции, чисто жилищни функции, 
изграждане на нова пътна инфраструктура, за която също ще се отнеме част от 
земеделските земи. 

Според предвижданията на плана на територията на общината се обособяват 
следните устройствени зони: 

• производствени и логистични зони – 437.4 ха; 

• смесена многофункционална устройствена зона – 1301.4 ха; 

• устройствена зона за високотехнологични комплекси – 368,9 ха ; 

• жилищна устройствена зона с малка височина, плътност и интензивност – 
1989,4 ха; 

• обслужващо производствени зони – 128 ха. 
Основната част от посочените устройствени зони е предвидена за разширение 

на селищните територии на населените места в общината и включването им в 
регулационните граници. 

Най-големи промени ще настъпят в площта на населените места и други 
урбанизирани територии, което е за сметка на земеделските земи и др. урбанизирани 
територии (вж. Баланса на територията на общината – прил. 12.2). 

 
7.1.2. Усъвършенстване на пространствената организация на територията 
В проекта се запазва съществуващият модел на организация на територията – 

зона за обитаване, труд, отдих, транспортна и техническа инфраструктура. 
В проектното решение пространствената организация е подчинена на 

основната екологична цел и обезпечаване на комфорта на околната среда чрез възможно 
максимално неутрализиране или локализиране на негативното влияние на 
антропогенните фактори. Постигането на тази цел е решена чрез рационално 
функционално използване на ландшафните особености. 

В проекта се предлага урбанистична концепция на модулен принцип. Идеализирано 
структурата на селищните елементи може да се представи като формирана и 
формираща четири лъча – северозападен, включващ с. Радиново, с. Бенковски, с. 
Царацово; северен – включващ селата Труд, Строево, Граф Игнатиево; и североизточен 
със селата Скутаре, Трилистник, Рогош, Маноле. Между селищните елементи е 
осигурена голяма дистанция, поради което се получават добри пространствени 
просвети т.нар. аерационни коридори – редуване на големи пространства незастроени 
терени със застроени. Тази прекъснатост говори за подход, насочен към постигане на 
екологосъобразни устройствени решения. 

Зона за отдих. За развитието на отдиха се предлагат 181,5ха. 
 
В селищната територия отдихът е концентриран в съществуващите малки 

паркове и зелени площи – общо в плана се предвиждат – 775,1ха. 
Транспортна инфраструктура. Транспортно-комуникационната структура на 

общината е включена в структурата на Републиканската пътна мрежа в 
извънселищната територия по най-удачния възможен начин. Транспортната 
инфраструктура обезпечава къси, удобни и бързи както хоризонтални, така и 
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вертикални връзки. Предвижда се изграждането на паркинги в новите структурни 
единици и местата за спорт, рекреация и туризъм. 

Други дейности. С проекта се прилага ликвидиране и саниране на 
нерегламентираните сметища (дейност вече реализирана), рекултивация на 
нарушените земи в поречието на р. Стряма. 

 
7.1.3. Повишаване комфорта на селищната територия 
Ще бъде постигнато с предвидените в проекта мероприятия и нормативи по 

отношение на плътност и интензивност на застрояване, плътност на усвояване и 
необходима озеленена площ. В проекта се осигурява по-висока задоволеност (комфорт) 
на жител с площи (кв. м.) по отношение на: нето жилищна територия, терени за 
обществено обслужване, терени за транспортна и инженерна инфраструктура; зелени 
площи. 

В зоната на селищното стопанство (производствени зони) също се осигурява 
комфорт (вж. т. 8.2 от записката на ОУП). 

В извън селищната територия се наблюдава намаляване площта на 
селскостопанската земя, поради факта, че основно мероприятията, които се 
предвиждат в ОУП ще засегнат най-много селскостопанските територии. 

 
7.1.4. Повишаване стандарта на обитаване 
Предвидените в проекта мероприятия за: количествено нарастване на 

жилищната площ; качествените изменения в характеристиката на жилищния фонд; 
пълна задоволеност от обекти, обслужващи социалната инфраструктура – осигуряват 
висок стандарт на обитаване (т. 3 от записката на ОУП). 

Качествените изменения в характеристиката на жилищния фонд – първична 
техническа благоустроеност – включва изграждане и доизграждане на съществуващата 
канализационна система, изграждане на ПСОВ за формираните отпадъчни битови води в 
населените места, подмяна и реконструкция на водопроводната мрежа; 
екологосъобразно управление на формираните битови и други отпадъци са гаранция за 
повишаване стандарта на обитаване. 

Реализирането на мероприятията за електроснабдителната мрежа, както и 
съобщенията, ще окажат положително въздействие върху комфорта на обитаване. 

 
Въздействието на предвидените в плана мероприятия върху защитените зони 

“Натура 2000” е разгледано подробно в доклада за оценка на съвместимостта. 
 
7.1.5. Въздействие върху зони или обекти със специфичен хигиенно-охранителен 

статус в обхвата на общината 
В ОУП не се предвиждат отклонения от изискванията за хигиенно-защитни зони 

на обекти със специфичен хигиенно-охранителен статус. В плана се препоръчва при 
бъдещо устрояване на производствените зони да не се допуска реализирането на 
инвестиционни намерения, несъвместими с други дейности. Още в най-ранен етап на 
инвестиционното намерение е задължително компетентното становище на РИОКОЗ – 
гр. Пловдив за всяко инвестиционно намерение. 

В ОУП са определени трите санитарно-охранителни зони на подземните 
водоизточници за питейни води; СОЗ на проектните пречиствателни съоръжения 
съгласно изискванията на ВиК и СОЗ на пречиствателните съоръжения съгласно 
изискванията на РИКОЗ. В тях по плана не се допускат дейности, противоречащи на 
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режима на СОЗ. Това е положителен елемент в ОУП по отношение опазването на 
околната среда и по-конкретно подземните води. 

Реализацията на плана не предвижда нарушаване на изискванията на режима на 
ползване на хигиенно-защитните зони на обектите на инженерната и техническата 
инфраструктура. Това решение също има положително отношение към околната среда. 

Съгласно Приложение 1, буква “е” към Директивата за стратегическа екологична 
оценка в доклада, следва да се разгледат вероятните екологични въздействия върху 
следните елементи: „Биологично разнообразие, население, здравеопазване, фауна, флора, 
почви, води, въздух, климатични фактори, материални ценности, КИН, включително 
архитектурно и археологично наследство, ландшафт и взаимоотношението между 
тях“. 

За по-голяма яснота, горните екологични елементи са групирани по следния начин: 
- Атмосферен въздух, климат; 
- Повърхностни води; 
- Геоложка основа и подземни води; 
- Земи и почви; 
- Земни площи, защитени територии и зони, спорт и отдих; 
- Ландшафт; 
- Отпадъци опасни вещества; 
- Вредни физични фактори; 
- Културно наследство. 
На табл. 7.1. са разгледани устройствените и технически решения, предлагани в 

ОУП, като са описани очакваните им въздействия върху околната среда и са определени 
тези, които могат да окажат значителни въздействия върху околната среда. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Табл. 7.1 

Компоненти и 
фактори 

Очаквано развитие на отделните аспекти на околната 
среда и възможни въздействия върху тях 

Климат, атмосферен 
въздух 

Прилагането на модулна урбанистична концепция ПУЛСАР в 
ОУП за пространственото развитие на общината; 
формирането на три урбанистични модула – 
северозападен, включващ селата Радиново, Бенковски, 
Царацово; северен – селата Труд, Строево, Граф Игнатиево 
и североизточен – селата Скутаре, Трилистник, Рогош и 
Маноле с дистанция /прекъснатост/ между селищните 
елементи осигурява добри пространствени просвети, 
което ще доведе до намаляване на относителния дял на 
територии с дискомфортни климатични условия във и 
извън населените места. 

Предложенията в ОУП за изграждане на общинска 
екологична мрежа ще доведе до подобряване на 
микроклимата – намаляване на относителния дял на 
територии с дискомфортни климатични условия във и 
извън населените места. 

Предложенията за подобряване на пътната 
инфраструктура в и извън населените места; изнасяне на 
транзитните потоци от населените места; 
изграждането на защитени зелени пояси между населените 
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места и прилежащите към тях производствени зони ще 
имат положително въздействие върху състоянието на 
атмосферния въздух. 

Разширението на газопреносната мрежа, която ще обхване 
населените места и производствените зони ще доведе до 
общо намаляване на емисиите от вредни вещества в 
атмосферния въздух. 

Води С реализацията на предвижданията на плана за включване 
на общината към водопроводната мрежа на Пловдив ще се 
постигне задоволяване на потребителите с необходимото 
количество и качество вода за питейно-битови нужди, 
отговарящи на стандартните изисквания. Ще се намали 
водочерпенето от подземни водоизточници на 
територията на общината. 

Предвиденото строителство, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителните съоръжения ще 
доведе до намаляване на загубите във водопроводната 
мрежа, респективно до намаляване на подземното 
водочерпене. 

Предвиденото изграждане на канализация в населените 
места и производствените зони и отвеждане и 
пречистване на формираните отпадъчни води в ПСОВ ще 
ликвидира опасността от здравен риск вследствие 
заустване на непречистени отпадъчни води в реките и 
напоителните канали. 

Предвиденото прилагане на съвременни добри земеделски и 
фермерски практики ще намали риска от замърсяване на 
повърхностните води. 

Предвидените мерки за опазване на морфологичните 
условия на речните корита ще гарантира опазване на 
съседните зони от непредвидими природни явления и 
ерозия на речния бряг. 

Геоложка основа и 
подземни води 

Предвидените в плана мерки за отвеждане и пречистване 
на формираните отпадъчни води на територията на 
общината, ликвидиране на незаконните сметища и 
попивните ями за отпадъчни води ще ликвидира риска от 
замърсяване на подземните води. Въздействието ще бъде 
положително, пряко и постоянно. 

Предвиденото увеличение на стопански потребители на 
подземни води ще доведе до намаляване на природния 
воден ресурс на подземното водно тяло BG3G000000Q013 
на водовземните съоръжения в района. 

Предвиденото нискоетажно строителство в 
урбанизираните територии няма да окаже отрицателно 
въздействие върху геоложката среда, тъй като това 
строителство не предполага големи изкопи и фундаменти 
в строителството. 
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Земи и почви Общите постановки в ОУП по отношение на 
земеползването и устройството на извънселищните 
територии е показател за подход, насочен към постигане 
на екологосъобразни устройствени решения и в този 
смисъл не представляват заплаха за околната среда. 

Предложението в ОУП за извършване на комасация на 
земеделските земи, изготвяне на комасационни планове по 
землища /като държавно мероприятие/ ще допринесе за 
по-ефективно използване на земеделските земи; прилагане 
на модерни методи и техника в земеделието; опазване на 
почвите от деградация. 

Предложеното в ОУП обособяване на четири устройствени 
зони: складово-производствена, смесена 
многофункционална устройствена зона, жилищна 
устройствена зона с малка височина, плътност и 
интензивност и смесено-обслужващо производствена зона 
с точно определени граници, правила и норми на 
застрояване ще допринесе за преустановяване на 
хаотичното урбанизиране на земите, разположени близо 
или прилежащи към основната пътна мрежа.  Ще се 
преустанови и безконтролната смяна на 
предназначението на земята. Това ще допринесе за 
опазване на земите и почвите. 

Предвиденото изменение в териториалното 
разпределение на поземлените ресурси засяга най-много 
земеделските земи, които ще преминат в категорията на 
урбанизираните територии. Това ще доведе до трайно и 
безвъзвратно изменение на почвения ресурс. 

Предложената урбанистична концепция на модулен 
принцип гарантира в голяма степен състоянието на 
ресурса „земи и почви“.  Определянето на територии, в 
които не се допуска никаква урбанизация, се разглежда като 
положително решение по отношение опазването на 
околната среда. 

Териториалното ограничаване на урбанизираните 
територии, зоните за отдих и туризъм ще пресече 
възможността за неправомерно и непланово усвояване на 
земи за други цели. 

Планираното рекултивиране на нарушените земи /заети 
от нерегламентирани сметища/ определено ще има 
положително въздействие върху околната среда. 

Зелени площи, 
защитени зони, 
спорт и отдих 

Предвижданията на плана за максимално опазване на 
защитените зони, ландшафтните комплекси с 
консервационен статус, недопускането на застрояване в 
непосредствена близост до границите на 33 се разглежда 
като положителен елемент на плана. 

Положително е решението за създаване на екологични 
коридори, свързващи 33 и формиращи общинска екологична 
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мрежа. Това мероприятие ще допринесе за опазване и 
развитие на биоразнообразието, както и за развитието на 
туризма. 

Предложеното развитие на рекреационни дейности в 
землището на с. Калековец и на други места създава 
подходящи условия за съответстващо управление и 
контрол на параметрите на средата. 

Ландшафт Предложението на плана за оформянето на имотите, 
контактуващи с ландшафтни комплекси с консервационна 
значимост за спазване на специалните изисквания и правила 
за оформяне на контактна буферна ивица с дървесно-
храстова растителност и режим за ползването между 
зоните, подлежащи на защита и имотите с друго 
функционално предложение ще допринесе за положително 
естетическо въздействие трайно върху ландшафта, а 
също ще има и голямо екологично значение. 

Опазването на ландшафтните комплекси, реализирането 
на предвидената в ОУП общинска екологична мрежа ще 
въздейства положително, трайно върху динамиката в 
облика на ландшафта. 

Реализацията на предложенията на плана по отношение на 
техническата инфраструктура ще осигури максимално 
опазване на компонентите на ландшафта, по които се 
извършва миграция на замърсители. 

Предложението на плана за рекултивация на нарушени 
терени в поречието на р. Стряма е с положително трайно 
въздействие върху качествата на ландшафта. 

Отпадъци и опасни 
вещества 

В плана се предвижда разширяване на принципа на 
екологосъобразно управление на формираните на 
територията на общината отпадъци; предлага се 
алтернатива за тяхното управление, което ще има 
дълготрайно положително въздействие. 

Шум и други вредни 
физични фактори 

Предвиденото в проекта изнасяне на транзитния 
транспортен поток от републиканската пътна мрежа от 
населените места е положително решение по отношение 
подобряване на акустиката на средата. 

Предвиденото в проекта предложение за изграждане на 
трасе на пътя, който ще обслужва сметоводния 
транспорт, извозващ формираните отпадъци от Пловдив 
до завода за преработка на отпадъци в с. Шишманци, ще 
има положително въздействие по отношение подобряване 
на акустиката на средата. 

Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие. Не са 
установени вредни въздействия върху обитателите. 

Културно-
историческо 
наследство 

Планираните в плана устройствени мероприятия не 
засягат пряко обектите на КИН. Предвидените в плана 
предложения за инвентаризация на археологическите 
обекти в района, определяне на охранни зони, режими, 
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специфични правила и норми за устройствено развитие и 
опазване са адресирани към специализирани детайлни 
проучвания в следващи нива на проектиране. 

Предложението за спазване на нормативните изисквания 
на Закона за паметниците на културата по време на 
строителни дейности ще има положително въздействие 
върху опазването на обектите на КИН. 

 
 
7.2. Прогноза за общите екологични и здравно-хигиенни параметри на 

територията на община Марица в резултат от реализирането на плана  
Общоекологични параметри на територията  
Прогнозата за общоекологичните и здравно-хигиенни параметри на проучваната 

територия се основава на заложените параметри  в ОУП на общ. Марица. 
Основните параметри на ОУП: комфорт на обитаване; обезпеченост с 

техническа и инженерна инфраструктура; обезпеченост със социална инфраструктура – 
отговарят на съвременните нормативи и стандарти на ЗУТ, ППЗТСУ, Наредба № 7/МРРБ 
за правила и норми за устройство на различните видове територии. В този смисъл ОУП 
като документация заедно със специалностите В и К, Електроснабдяване, Транспортна 
схема и Схема на “Зелената система”, е законосъобразен и екологосъобразен дотолкова, 
доколкото съвременно устройство на територията е екологосъобразна дейност. 

Основните параметри на ОУП са дадени в Правила и нормативи за прилагане на 
ОУП. 

Прогнозата за предполагаемото въздействие върху отделните компоненти на 
средата  показват, че предполагаемото или бъдещо състояние ще бъде в изискваното 
нормативно състояние, което от своя страна ще осигури здравно-хигиенните 
параметри на територията. Основание за това са предвидените мероприятия 
(устройствени, технико-технологични, организационни и др.) в ОУП (т. 8 от ОУП). 

Достигането и поддържането на индивидуални нормативни нива на 
атмосферните замърсители за прогнозния период до 2025 г. са основание да се твърди, 
че в района на общ. Марица няма мощни източници, формиращи трайна зона на замърсен 
атмосферен въздух. 

По отношение нормативните качества на повърхностните и подземни води 
реализирането на предвидените в ОУП мероприятия за строителство, реконструкция, 
рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения, изграждане на 
канализационна система за битови отпадъци и дъждовни води в населените места; 
изграждане на селищни пречиствателни станции за отпадъчни води; закриване и 
саниране на незаконните сметища; подобряване управлението на отпадъците ще 
осигурят качество на питейните води отговарящи на БДС и необходимите показатели 
за заустване на отпадъчни води във водни обеми отговарящи на Наредба №6 на МОСВ. 

Реализирането на предвидените в ОУП устройствени мероприятия – 
благоустрояване, реконструкция на отделни участъци от пътната мрежа, изнасяне на 
транзитното движение от населените места, както и изграждане на нови пътни 
връзки ще промени акустичния режим на територията. В участъците, където се очаква 
завишение на шумовите нива на по-ниските нива на проектиране, да се предвидят 
съответни мероприятия за намаляване на шума. 
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Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 
От направените изводи за структурата на заболеваемостта на населението на 

община Марица може да се твърди, че причините за заболеваемост имат различен 
характер. В този смисъл считаме аргументирано, че предвидената в ОУП 
пространствена организация на територията и предвидените устройствени 
мероприятия няма да влошат здравния статус на населението. Основания за това са: 

- Ниските прогнозни емисии на вредни вещества от отделните източници на 
замърсяване на атмосферния въздух (количествената характеристика на експозицията 
е дадена чрез прогнозните данни за ЕВВ в атмосферния въздух (т. 3.1.1.); 

- Предлаганата схема за канализация и третиране на отпадъчните води, 
формирани на територията на община Марица, ще задоволяват нормативните 
изисквания за заустването им във воден обект; 

- Отвеждането и третирането на отпадъчните води, формирани на 
територията на населените места и производствените зони, предполага недопускане 
замърсяване на подземните води; 

- Предвидените в проектното решение реконструкции и изменения в улично-
пътната мрежа, ще доведат до преразпределение на транспортното натоварване на 
територията на града, а оттам и на  шумовия режим в различните зони. От акустична 
гледна точка това ще се окаже благоприятно за някои територии, а за други - 
негативно изменение. 

Реализирането на предвидените в проекта устройствени мероприятия и 
инвестиционни обекти няма да доведат до увеличаване на здравния риск за населението 
на общината, което няма да бъде изложено на директна експозиция. 
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8. МЕРКИ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОУП 
 В резултат на анализа и оценката на компонентите и факторите на околната 
среда и степента на отразяване на Националните стратегически цели по отношение 
качествата на околната среда екологичната оценка формулира набор от мерки за 
предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 
неблагоприятните последици от реализацията на плана, показани в следващата 
таблица. 
 

Компонент Мерки 

Към проектната 
документация 

На основния чертеж да се нанесат границите на 
устройствените зони в регулация и извънселищните 
територии със съответна сигнатура, регламентирана в 
Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове, 
което ще предотврати неправомерно и непланово усвояване на 
земи за други цели. 

Да се разработи схема за относителна оценка на почвите в 
общината по бонитетни балове. 

Да се разработи почвена карта на общината, която да допълни 
проектната документация на ОУП. 

На основния чертеж да се нанесат границите на СЗЗ и хигиенно-
защитни зони на водоизточници за питейни води, обекти на 
инженерно-техническата инфраструктура. 

Определяне границите на урбанизираните структури извън 
населените места и устройствените показатели, които да 
бъдат задължителни за последващо подробно планиране. 

Да се определят участъците от територията, в които не се 
допуска никаква урбанизация. 

На основния чертеж да се нанесат и разграничат по подходящ 
начин обектите на напоителна система държавна и общинска 
собственост. 

На основния чертеж да се нанесат точните граници на 
защитените територии и защитените зони „Натура 2000” и 
елементите на проекта за изграждане на общинска екологична 
мрежа. 

Определяне на перспективното предназначение на 
рекултивирани нарушени земи. 

Формулиране на активни ландшафтно-устройствени 
мероприятия за защита, респективно възстановяване на 
традиционните ландшафти. 

Климат и 
атмосферен въздух 

Поддържане в нормите на стойностите на серен диоксид и прах 
в атмосферния въздух чрез намаляване емисиите от битовия и 
стопански сектор и транспорта чрез газифициране на битовия 
и стопански сектор, подобряване състоянието на пътната 
мрежа, поддържане на чистотата на уличната мрежа в 
населените места, повишаване на изискванията към 
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движещите се МПС. 

Води Прилагане на добри земеделски практики в изпълнение на 
изискванията на Директива за нитратите /91/676/ЕЕС/. 

Закриване на нерегламентираните сметища и рекултивация на 
терена; привеждане на депата в съответствие с европейските 
изисквания в изпълнение на Директива за сметищата 
/99/31/ЕЕС/. 

Изграждане на канализации и пречиствателни станции за 
пречистване на отпадъчните води от населените места в 
изпълнение на изискванията на Директива 91/271б/ЕС, изменена 
с Директива 98/15/ЕЕС. 

Контрол на разлив на петролни продукти. 

Допълнително пречистване на питейните води в изпълнение 
изискванията на Директива за питейната вода /98/83/ЕС/. 

Планирано сеитбообращение. 

Изграждане на торохранилища, отговарящи на изискванията на 
добрите фермерски практики. 

Сеитбообращение с цел редуциране на обработките и 
намаляване употребата на химични вещества. 

Прилагане на биологично земеделие върху 5% от 
обработваемите земи. 

Възстановяване и поддържане на изградената държавна и 
общинска линейна инфраструктура. 

Редуциране на високия процент загуба на вода. 

Мерки за управление на високата вълна: 

• Система за ранно предупреждение чрез краткосрочни 
метеорологични прогнози. Основна цел е да се минимизират 
щетите, като се осигуряват най-добрите условия за защита, 
включително и евакуация на хора; 

• Сгъстяване и модернизиране на мрежата на 
метеорологичен и хидрометричен мониторинг за получаване 
на по-надеждна информация; 

• Създаване на точен дигитален модел на релефа чрез 
заснемане на речните легла с оглед ранно предупреждение; 

• Картиране на наводняемите зони с оглед изготвянето на 
планове при извънредни ситуации; 

• Поддържане на речните легла; 

• Законово и нормативно регламентиране на правила и 
забрани за строителство в наводняемите зони; 

• Управление и координация на прехвърлянията на води в 
басейна на р. Марица при кризисни ситуации. 

Подземни води и 
геоложка основа 

Съобразяване на предстоящото проектиране с резултатите 
от геоложки, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и 
необходими изследвания, които трябва да се провеждат за 
конкретизиране на условията при изграждане на нови или 
реконструкция на стари сгради, водопроводни и канализационни 
мрежи, локални пречиствателни съоръжения и комуникации. 
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 .............. на границите на СОЗ около водовземните съоръжения 
от подземните води, ползвани за питейно-битово 
водоснабдяване и опазването им в съответствие със 
забраните и ограниченията на Наредбата по чл. 135, т. 6 от 
Закона за водите. 

Въвеждане на забрана за отвеждане на непречистени отпадъчни 
води в земните недра. 

Билогично 
разнообразие, 
защитени 
територии и зони 

Всички предложения, засягащи защитените зони следва да 
бъдат съобразени с предмета и целите на защита на 
съответната защитена зона. 

Възстановяване на значението и площите на ландшафтните 
комплекси с консервационно значение. 

Създаване на биокоридори, свързващи територии с висока 
консервационна стойност. 

Редовни мониторингови дейности за състоянието на 
компонентите на околната среда, провеждане на екологични 
проекти и програми, отнасящи се до изпълнение на целите и 
предназначението на защитените зони на територията на 
общината. 

Изработване на план за управление на екозоните. 

Земи и почви Контрол върху промени в предназначението на земеделски земи 
и т.нар. „заменки“. 

Изработване на едромащабна почвена карта на територията 
на общината. 

Възстановяване и поддържане на напоителната и 
отводнителна система срещу тенденцията за 
преактивизиране на процесите на преовлажнение, заблатяване 
и засоляване. 

Възстановяване на научнообоснованите сеитбообороти, 
агротехника и аграхимическо обследване. 

Мониторинг на плодородния почвен слой в ......... и в близост до 
автомагистрала „Тракия“. 

Сертифициране на района за екологично земеделие. 

Забрана за палене на стърнищата. 

Отпадъци и опасни 
вещества 

Въвеждане на система за разделно сметосъбиране. 

Изпълнение на проект за компостиране на биоразградими 
отпадъци. 

Саниране на незаконните сметища. 

Подобряване управлението на отпадъците. 

Вредни физични 
фактори 

Разработване на шумова карта на територията на общината. 

Изнасяне на транзитното движение от населените места. 

При изготвяне на работни проекти за нови транспортни 
отсечки да се отчита факторът „шум” с цел постигане на 
хигиенно-санитарната норма, изготвяне на проекти на 
шумозащитни съоръжения около автомобилни трасета с най-
интензивни транспортни потоци, около жп линиите, минаващи 
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през и покрай жилищни зони. 

От екологични съображения да се предвиди буферна зона от 
растителен пояс между промишлените зони и жилищните 
квартали. 

Установяване на шумовото натоварване на територията на с. 
Граф Игнатиево от дейността на военната база. 

Ландшафт Предвиждане на устройствени режими със забранителен и 
разрешителен характер в ОУП за промяна в облика и 
естетическите качества на ландшафта. 

Мерки за подобряване на обемно-естетическото въздействие 
на техногенния ландшафт – създаване на биокоридори. 

Създаване на предпоставки за развитие на едроразмерно 
земеделие и промяна на визията на агрогенния ландшафт. 

Възстановяване и развитие на озеленените площи в населените 
места и изграждане на нови озеленени площи в крайселищната 
среда. 

Културно-
историческо 
наследство 

Да се предвидят конкретни изисквания за подходящо 
социализиране на паметниците на културата и възможностите 
за включването им в специализирани туристически маршрути. 

Изработване на програма за организирана защита на 
недвижимите и движими ценности. 
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9. Мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на методите за 
извършване на ЕО 

 
Мотиви за избор на разгледаните алтернативи и описание на методите на 

извършване на екологична оценка, включително трудностите при събиране на 
необходимата за това информация 

 
Разгледани са варианти при решаване на транспортните проблеми. Предложена е 

алтернатива за транспортирането на отпадъците от гр. Пловдив до завода за 
преработка на отпадъците в с. Шишманци. 

Единият вариант предвижда сметовозните коли да се движат по път 565, който 
преминава през селата Скутаре, Рогош, Маноле, Манолско Конаре. Този вариант ще 
създава екологични проблеми по отношение замърсяването на атмосферния въздух и 
акустичната среда. 

При другият вариант, сметовозните коли от гр. Пловдив се движат по път I-8, 
отклоняват се в северна посока като преминават през хидросъоръжението на р. 
Марица, след което преминават в обход източно от Маноле и по път III-56 стигат до с. 
Шишманци. 

Оценяващият екип разглежда неприлагането на плана за неприемливо, тъй като 
тогава ще има застой, а не развитие на общината; няма да бъде гарантирано 
икономическото развитие, няма да има планова основа за устойчиво развитие на 
общината; няма да бъде осигурена съвременна жизнена среда; няма да има изисквания и 
параметриране на урбанизираните територии и ще продължи тяхното стихийно 
изграждане, няма да може да се осигурят и контролират ограничителните условия за 
тях; функционирането на различните системи не ще се проведе в съответствие с 
международните и национални изисквания за опазване на околната среда. 

Не са срещани особени трудности при събиране на необходимата информация. За 
актуализиране на данните и за изясняване на сегашното състояние на околната среда 
бяха вземани данни от различни източници. 
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10. Необходими мерки във връзка с наблюдението по време на прилагането на 
плана 

 
 Предвидените мерки за наблюдение и контрол по време на реализацията на плана 
са описани в таблица 10-1. 

Таблица 10-1 
Компонент
и и фактори 

Мерки за наблюдение и контрол и индикатори Периодичност 
Срокове 

Контролен 
орган 

Въздух Контрол на концентрации в атмосферния въздух 
в района на населените места, разположени 
близо до автомагистрала „Тракия“ и населени 
места, през които преминава транзитен 
автотранспорт 
Индикатори за мониторинг: 
Превишение на нормите в приземния 
атмосферен слой – концентрации под ПДК (бр.) 

Изработване и 
утвърждаване 
на план за 
измерване 

РИОСВ – гр. 
Пловдив и 
РИОКОЗ 
 
 

Води Контрол на качествата на отпадъчните води 
преди заустването им във водоприемника 
Индикатор за мониторинг: 
Превишение на нормите, регламентирани в 
наредба № 6. Контрол на качествата на водите 
на повърхностните и подземни водни тела. 
Индикатор за мониторинг: 
Превишение на нормите за показатели за 
биологично и химично състояние на водните 
тела. 
Количествен контрол за водните нива 
Индикатор за мониторинг: 
Високи водни нива и ниски водни нива под 
критичния min. 

Изработване и 
утвърждаване 
на план за 
измерване 

РИОСВ – гр. 
Пловдив и 
Басейнова 
дирекция- 
гр. Пловдив 
 

Почви Мониторинг на плодородния почвен слой в 
сервитута и в близост до автомагистрала 
“Тракия” 
Индикатор за мониторинг: 
Съдържание на тежки метали в почвата под 
допустимите норми 

Изработване  
и 
утвърждаване 
на план за 
измерване 

РИОСВ – гр. 
Пловдив 

Биоразнооб
разие ЗЗ и ЗТ 
 

Мерки: 
Контрол по спазване на изискванията на ЗБР и 
ЗЗТ 
 
 
 
 
Прилагане на конкретни мерки за опазване на 
биологичнито разнообразие. 
Индикатори за мониторинг: 

- Засегнати територии от ЗЗ и ЗТ 
вследствие развитие на инвестиционно 
предложение; 

- Промени в количествения и качествен 
състав на видовете с консервационна 
значимост; 

- Промени в сухоземните еко системи. 

При 
одобряване на 
ОУП и по 
време на 
неговата 
реализация. 
 
 
По време на 
проектиране-
то, 
изграждането 
и 
експлоатация 
на отделните 
обекти 

РИОСВ 
МОСВ   
общината 
 
 
 
 
РИОСВ 
МОСВ   
общината 
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Вредни 
физични 
фактори 

Мерки: 
Наблюдение, контрол и оценка на нивото на 
шума на територии с нормиран шумов режим 
(бр. извършени наблюдения) 
Наблюдение, контрол и оценка на нивото на 
шума на територии в района на летищен 
комплекс Граф Игнатиево 
Индикатори за мониторинг: 
Извършени наблюдения, контрол и оценка на 
нивото на шума на територии с нормиран 
шумов режим 

 
 
 
 
 
 
 
Изработване и 
утвърждаване 
на план за 
измерване 

 
 
 
 
 
 
 
РИОКОЗ 
РИОСВ 
ИАОС 

Културно 
наследство 

Наблюдение от археолози и специалисти при 
изкопни работи за наличие на паметници на 
културата 

По време на 
реализация на 
инвестиционн
ите 
намерения 

Общината 
Техн. 
ръководи-
тели 
НИПК 

Здравен 
риск 

Наблюдение, контрол и оценка на здравето на 
населението на общината 

Съгласно 
сключен 
договор с 
компетентен 
орган 

РЦЗ 
РИОКОЗ 
ХЕЗ 
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11. Заключения и препоръки 
В заключение може да се обобщи, че изготвеният Общ устройствен план на 

община Марица е в пълно съответствие с основната цел на плана – да се създаде 
териториална планова основа (основен документ в ръцете на общинското 
ръководство) за дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с 
Националната стратегия за регионално развитие и със специфичните за общината 
природни, културно-исторически, демографски и др. ресурси. 

Планът създава необходимите устройствени условия за реализиране на 
Регионалния план за развитие на Южен централен район; Стратегия за развитие на 
област Пловдив, Общински план за развитие за периода 2005-2013 г. 

Създава необходимите условия за прилагане на устройствените принципи за по-
нататъшно изграждане и инженерно-техническо съоръжаване на жизнената среда в 
населените места  и останалите урбанизирани територии в съответствие със 
съвременните европейски критерии и стандарти, съчетано с търсене на максимален 
ефект при инвестирането и запазването на характерни качества и уникалност на 
териториите както на общ. Марица, така и на съседните общини 

Спазването на всички изисквания, нормативни документи и мерки, предложени в 
Общия устройствен план, определя всички дейности и въздействия – благоприятни и 
неблагоприятни по отношение на околната среда като ограничени по обхват и 
мащаби. 

На базата на тези заключения, колективът изработил Екологичната оценка на 
Общия устройствен план на община Марица, предлага на Експертния екологичен 
съвет към РИОСВ – гр. ловдив да съгласува Общия устройствен план общ. Марица, обл. 
Пловдив - предварителен проект. 
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12. Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12.5. Справка за проведени консултации и за изразените при консултациите 
мнения и предложения, както и за начинът за отразяването им 

Консултации с представители на сдружение „Зелени Балкани” – гр.Пловдив 
Проведени бяха няколко срещи с г-н Христо Николов  относно проекта за 

изработване на Общинска екологична мрежа – общ.Марица.На срещата бяха обсъждани 
конкретни мерки, които трябва да намерят отражение в ОУП относно опазване на 
биологичното разнообразие, опазване на ландшафните комплекси с консервационна 
значимост.В основния чертеж е отразен проекта за изграждане на общинска екологична 
мрежа – екокоридори свързващи съществуващите на територията на общината 
защитени зони “Натура 2000”.Бяха отразени и териториите, в които се забранява 
всякакво строителство с оглед опазване на влажните зони. 

Консултации с „Напоителни системи” ЕООД – гр.Пловдив 
Проведоха се няколко срещи с представители на дружеството на които бяха 

обсъдени проблемите по поддръжка на изградената линейна инфраструктура, 
основната от която е държавна, а останалата – общинска.Проблеми които 
дружеството има със смяна предназначението на земята, което води до нарушаване на 
изградената инфраструктура.Предвид проведените консултации на отделна схема и на 
основния чертеж на плана по подходящ начин са обособени канална система държавна 
собственост и канална система  - общинска собственост. 

В предложените мерки за намаляване негативното въздействие от 
реализирането на плана върху околната среда се предлага строг контрол при смяна 
предназначението на земята и да се изготви програма за възстановяване и поддържане 
на линейната инфраструктура и кандидатстване за финансиране от Европейските 
фондове. 

 
Консултации с представители на сдружението на оризопроизводителите 
Проведени бяха няколко срещи, на които присъстваше и зам.кмета на общината 

г-н Томов и представители на централното ръководство на сдружението.Разисквани 
бяха проблемите на оризопроизводството;намаляване на площите, неподдържане на 
изградената канална инфраструктура, липса на пътища (тъй като не се поддържат) до 
оризовите клетки, което затруднява оризопроизводителите.Обсъден беше и проблема 
за отчитане на водопотреблението.Предложението с “Напоителни системи” да 
преминат към индивидуално отчитане на водопотреблението, а не общо както е до 
сега. 

На основния чертеж са отразени оризовите полета, които не отразяват 
истинското състояние, защото част от тях, при възстановяване на собствеността са 
възстановени като “ниви”.Поради проявен интерес, оризопроизводителите се надяват, 
че с премахване на сега съществуващите проблеми ще бъдат възстановени площите на 
оризопроизводството.За целта в плана в раздела за мерките се препоръчва изготвяне 
на програма с която да се възстановят разрушените участъци от локалната система и 
да се определят превантивни мерки за поддържането и. 

Предстоят срещи с обществеността за която още не са уточнени дата и част. 
 
 
 
 
 



 

12.1. Картен материал – Аналитични схеми за състоянието  на 
компонентите и факторите на околната среда в М1:50 000. 



 
 

 

12.2. Използвана литература и нормативни документи; източници на 
информация и на използваните методи за оценка и прогноза на въздействието върху 
околната среда 

 
Нормативна уредба  

  
•  Законодателна рамка 
1.Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91/2002, изм.бр. 77 / 2005 г., изм. ДВ 

бр.30/11.04.2006 г., изм. бр.66, 82, 99, 102, 105 / 2006 г., бр. 31/ 2007 г.) изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г. 

 2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.45 от 1996г.; изм. и доп.  ДВ бр. 
27 / 2000 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 / 2001 г., ДВ бр. 112 / 2003 г., изм.бр. 95 / 2005 г., изм. и доп. бр.99/ 

2006 г., изм. бр. 102 / 2006 г.) изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г. 
3. Закон за водите (обн. ДВ, бр.67 / 1999 г.,  изм. и доп. ДВ бр. 81 / 2000 г., бр.42 / 2003 

г., изм. бр. 29, 30, 36 65, попр. бр. 66 / 2006 г., изм. бр. 105, 108 / 2006 г., бр.22 / 2007 г.), изм. ДВ. бр.47 

от 23 Юни 2009г. 
4. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Приета с ПМС № 59, ДВ бр. 25/2003 г); изм. вкл. загл., ДВ бр. 3 / 2006 г. 
  5.           Закон за устройство на територията (ДВ бр.1/2001 г., изм. бр. 41 / 2001 г., посл. 

изм. ДВ бр.29, 30, 34, 37 /2006 г., изм. бр. 76, 79, 82 / 2006 г., изм. и доп. бр. 106, 108 /2006 г.), изм. ДВ. 

бр.19 от 13 Март 2009г. 
 6.          Закон за пътищата (обн., ДВ, бр.26 / 29.03.2000 г.; изм. и доп. бр.88 / 27.10.2000 г., 
изм. и доп. ДВ бр.30 и бр.36/2006 г., изм. бр. 64, 102 / 2006 г., доп. бр.105 / 2006 г., изм. и доп. бр. 108 

/ 2006 г.) изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г. 
7. Закон за движение по пътищата (изм. и доп. ДВ бр. 61, 85 / 2006 г., изм.  бр. 102 / 

2006 г., изм. и доп. бр. 22 / 2007 г.) изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г. 
8.  Закон за опазване на земеделските земи ( изм. и доп. ДВ бр. 14/ 2000 г., изм. и доп. бр. 

28 / 2001 г.,изм. и доп. бр. 112 / 2003 г., изм. бр.18, 29 и 30 / 2006 г., изм. и доп.бр. 13 / 2007 г.) изм. 
ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г 

9. Закон за горите (ДВ бр. 125/1997 г., изм. бр. 29, 30, 34, 36,82 / 2006 г., доп. бр. 102 / 

2006 г., бр. 13 / 2007 г., изм. и доп. бр.24 / 2007 г.) изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г. 
10. Закон за подземните богатства (ДВ бр.23 / 1999, изм. бр. 30, 36, 37 / 2006 г.) изм. 

ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. 
11. Закон за защитените територии (ДВ бр.133 / 1998 г., изм. ДВ бр.30,65 / 2006 г., 

изм. и доп. бр. 24 / 2007 г.) изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. 
12. Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр.29, 30 и 34/2006 г.) 

13. Закон за защита на растенията (изм. ДВ бр. 90 / 1999  г., изм. и доп. бр. 96 / 2001 г., 
доп.бр.18 / 2004, изм. доп. бр.26, изм бр.30, 31, 99 / 2006 г..) изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г. 

14. Закон за почвите, ДВ бр. 89/ 2007 г. 
15. Закон за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74 / 2005 г., изм. бр.30 / 2006 г.), 

изм. ДВ. бр.41 от 2 юни 2009г. 
16. Закон за здравето (ДВ бр. 70 /2004 г., изм. ДВ бр.30, 34, 59, 71, 75, 81, 95, 102 / 2006 г., 

бр.  
изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г. 31 / 2007 г.) 

17. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.18 / 2003 г., изм. и доп. ДВ 

бр. 33, 48, 102, 105 / 2006 г.) бр.108 от 19 Декември 2008г. 
18. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и 

продукти (ДВ бр. 10/2000 г., изм. бр.91/2002 г., бр.88/2003 г.) ., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 
2008г. 

19. Закон за управление на отпадъците (ДВ 77/2005 г., изм. ДВ бр. 30, 34, 63 / 2006 г.) 
изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г. 

20. Закон за паметниците на културата (обн., ДВ, бр.29 от 1969г.; изм., бр.29 от 
1973г., бр.36 от 1979г., бр.87 от 1980г., бр.102 от 1981г., бр.45 от 1984г., бр.45 от 1989г., бр.10 и 
14 от 1990г., бр.112 /1995г.,посл. изм. бр.30 / 2006 г.) 



 

 

• Поднормативни актове 
Атмосферен въздух: 
1.Наредба №14 за пределно допустими концентрации на вредни вещества в 

атмосферния въздух на населените места. (обн., ДВ, бр.88 от 1997 г.; изм. бр. 46 от 1999 г., 

бр. 8 от 2002 г.,ДВ бр.14 от 2004г. ) бр.6 от 23 Януари 2009г. 
2.  Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, ДВ бр.45 / 1999 

г. 
3.  Наредба № 9 от  3 май 1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици и олово в атмосферния въздух (ДВ бр.46/1999 г., изм. бр. 86 / 2005 г.)  
4. Решение № 173 / 27.04. 1998 г. на МС, Национална програма за постепенно 

преустановяване на производството и употребата на оловни бензини. 
5. Наредба № 4 за норми за озон и алармени прагове на озон в атмосферния въздух 

(ДВ бр. 64 /2004 г.) 
6. Наредба № 1 за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух (ДВ 

бр.14 / 2004 г.) 
7. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

/замърсители/, изпускани в атмосферата отобекти и дейности с неподвижни източници 
на емисии, ДВ бр.64/ 2005 

8. Наредба № 13 от 24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни 
вещества във въздуха на работната среда ДВ, бр. 81 от 6.10.1992 г., изм. и доп., бр. 11 от 

4.02.1994 г., изм., бр. 57 от 15.07.1994 г., отм., бр. 8 от 30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г. 
Повърхностни и подземни води: 
1. Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда на проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди (обн., ДВ, бр.88 от 2000 г.) 

2. Наредба № 7/08.08.1986г. за показатели и норми за определяне на качеството на 
течащите повърхностни води. (обн., ДВ, бр.96 от 1986 г.); 

3. Наредба № 1 от 07.07.2000 г. за проучване, ползване и опазване на подземните 
води ( ДВ бр. 57 / 2000 г., попр. Бр.64 / 2000 г. ) 

4. Заповед № РД-272/2001 г. за категоризиране на повърхностните води във водни 
обекти или в части от тях, МОСВ; 

5. Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди 
(ДВ бр. 30 / 2001 г.) 

6. Наредба № 5 /2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на 
Националната система за мониторинг на водите, ДВ бр. 95/2000 г.; 

7. Наредба № 12 за качествените изисквания към повърхностните води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ бр. 63/ 2002 г.) 

8. Наредба № 10/03.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения 
на точкови източници на замърсяване, ДВ бр. 66/2001 г. 

9. Наредба № 6/9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, ДВ 
бр.97/2000 г. 

10. Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени 
отпадъчни води в канализационните системи на населените места, ДВ бр.98/2000 г. 

Нормативна уредба за въздействие върху геоложката основа: 
 Наредба № 1 за геозащитната дейност (обн., ДВ, бр.12 от 1994 г.) 

Нормативна уредба за въздействие върху земи и почви: 
Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в 

почвата (обн., ДВ, бр.36 от 1979 г. и бр.5 от 1996г.; публ., НА, р.ІV, т.1 и доп., ДВ, бр.54 от 
1997 г., изм. и доп. ДВ бр. 21/2000 г., изм. бр. 39 / 2002 г.) 



 
 

 

Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 
земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр.89 от 1996г.; изм. бр. 30 / 2002 
г.); 

БДС 17.4.1.02 “Опазване на природата. Почва. Ерозия. Фактори за ерозионните процеси”.  
Наредба № 41 за буферните зони около резерватите (ДВ бр. 77 / 1980 г.) 
Нормативна уредба за защита от шум: 

 БДС 15471-82 Шум. Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни, обществени 
сгради и населени места. 
 Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите 
за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58 / 2006 г.) 
 Методика за измерване и оценка на шума на територията на населени места, ГУП, 1995 г. 
 Наредба № 4 от 5 април 1999 г. на МРРБ  за защита от шум на територията на населени 
места - ДВ бр.41 / 1999 г. 
 Методика за определяне нивото на автотранспортния шум при проектиране на пътища, 
ГУП, 1995 г 
 ISO 1996 / 1, 2 и 3 Acoustics. Description and measurement of environmental noise. 
  Наредба № 2 / 2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в 
околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 
информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 37 / 2006 г.) 
 Наредба № 3 / 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване здравето и безопасността 
на работниците при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ бр. 40 / 2005 г.) 

 Нормативна уредба за защита на околната среда от замърсяване с отпадъци и опасни 
вещества 

1. Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44 / 2004 г.) 

 2.   Закон за управление на отпадъците – посл. изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г. 
3.   Наредба за изискванията  за третиране и транспортиране на производствени и 

опасни отпадъци ( ДВ бр.29 / 99 г.) 
4.  Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 

отпадъчни продукти   ( ПМС № 230 / 13.07.2000 г., ДВ бр. 90 / 2005 г. ) 
    ПМС № 153 / 06.08.1993 г. за събиране, превозване, съхраняване и обезвреждане на 

опасни отпадъци (ДВ бр. 70 / 1993 г., попр. бр. 91/1993 г., изм. бр. 4 / 1996 г.). 
    Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, ДВ бр.18/2004 г. 

  Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати 
и продукти изм. доп. ДВ бр. 82/2007 г.) 

  Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични 

вещества и препарати /ДВ бр.66/2004 г., изм. и доп., бр. 57 от 12.07.2005 г. 
Нормативна уредба за хигиенни аспекти на околната среда: 
Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи, ( ДВ 37/2004, изм. и доп. бр. 102 / 2006 г.) 
Наредба № 6  за показателите за шум в околната среда (ДВ бр. 58/2006г.). 
Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при 

работа (ДВ. бр. 8/2004г.). 
Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр.46 от 

1992г.; изм., бр.46 от 1994г.; изм. и доп., бр.89 и 101 от 1996г.; публ., НА, р.ІІІ, т.2, изм. и доп., ДВ, бр.101 от 
1997 г., ДВ бр. 20 / 1999 г.);  

Наредба № 13  за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични реагенти 
при работа ( ДВ бр.30 / 2004 г., бр. 71 /2006 г.) 

Национален план за действие по околна среда и здраве на България - утвърден от МС с Решение № 
314 / 29.06.1998 г. 

Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при 
използуване на лични предпазни средства на работното място, ДВ бр. 46 / 2001 г.   



 

 

Изменение на наредба № 7  от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използуване на работното оборудване (ДВ бр. 
52 / 2001 г., поправка ДВ бр. 54 / 2001 г., изм. бр. 43 / 2003 г., бр. 37 / 2004 г. изм. и доп. бр. 88 / 2004 г.) 

Нормативна уредба за пътища 
1. Наредба № 2 / 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ бр. 13 

/ 2001 г., изм. бр. 18 / 2004 г.) 

 2.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2000 г за проектиране на 
пътища (ДВ, бр. 102/20.12.2005 г) 

Нормативна уредба за опазване на културното наследство: 
 Наредба № 5 за издирване, изучаване и документиране на недвижимите паметници на 
културата (обн., ДВ, бр.6 от 1979г.; изм., бр.51 от 1988г.; публ., НА, р.ІІІ, т.1); изм. ДВ бр. 20 
/ 2001 г. 
 Правилник за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България 
(обн., ДВ, бр.12 от 1997г.); 
 Наредба № 17 за определяне границите и режима за използване и опазване на недвижими 
паметници на културата извън населените места (обн., ДВ, бр.35 от 1979г.; публ., НА, р.ІІІ, 
т.1). 
 

Нормативна уредба за устройство на територията: 
1.Наредба № 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони (ДВ бр.3/2004г.; изм., бр.10,11 и 51 от 2005г. 
2.Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (ДВ, 

бр.57/2001г). 
 

Стратегически  документи 
1. Национална стратегия за регионално развитие 
- План за развитие на Южен централен район – 2007-2013г. 
- Стратегия за развитие на обл.Пловдив за периода 2005—2015г. 
- Общинска програма за развитие 2005-2013г. 
2. Национална стратегия  за околната среда 2000-2006г. 
3. Национална програма за управление на отпадъците 
4. Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015г. 
5. Национален план за действие по околната среда – здраве 
6. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 
7. Стратегическа програма ISPA 

 
Източници на информация 
1. Планово задание за ОУП на общ.Марица 2002г. 
2. Задание за ДОВОС на ОУП на общ.Марица (допълнено с препоръките на МК на 

МОСВ – решение I – 2/2003г.) 
3. Програма за опазване на околната среда на общ.Марица (2005г.) 
4. Програма за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие на 

общ.Марица 
5.Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г. – приоритетна ос 3 – Европейски 

фонд за регионално развитие  2007-2013г. проект:Възстановяване на местообитания от 
Европейско консервационно значение на територията на общ.Марица. 
 

Протоколи и писмени отговори от съответни институции на компонентите на 
околната среда.  

































































 
 

 

12.3. Списък с подписи на експертите, разработили ЕО, копия от удостоверения 
за вписване в регистъра на МОСВ, декларации по чл.83, ал.1 от ЗООС и чл.16, ал.2 на 
Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми 



















 

 

12.4. Схема за провеждане  на консултации с компетентния орган и с 
обществеността по ЕО 

 
Община Марица, възложител на изготвянето на ОУП и Екологичната оценка 

към него, организира консултации на ЕО на ОУП с обществеността, 
заинтересовани органи и трети лица, които може да бъдат засегнати от 
изпълнението на ОУП през различни етапи на неговата реализация. 

Консултациите се проведоха в съответствие с изискванията на ЗООС, 
Наредба за условия и реда за извършване на екологична оценка на планове и 
програми, приети с ПМС №139/2004г. обн.ДВ. бр.57/204г. и по схема на 
възложителя. 



 
 

 

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАДА ЗА ЕО 

№ Организация Мотиви 

1. Изпълнителна агенция по 
околна среда – гр. София 

Събиране на информация за атмосферен 
въздух, повърхностни и подземни води, шум, 
растителност, почви, радиационна 
обстановка. 

2. Министерство на 
отбраната – Генерален 
щаб на военно-
въздушните сили 

Информация относно шумовото 
натоварване на територията около летище 
Граф Игнатиево 

3. РИОСВ – Пловдив  Консултации относно доклада за ЕО. 
Информация за атмосферен въздух, шум в 
промишлените зони на населените места, 
повърхностни и подземни води, почви, 
растителност, отпадъци. 

4.  Басейнова дирекция 
Пловдив 

Информация за плана на управление на 
водите в басейна на р. Марица. 

5. Напоителни системи – 
Пловдив  

Информация за напоителните системи. 

6. РИОКОЗ – Пловдив  Информация относно шума в населените 
места. 

7. Районен център по 
здравеопазване – Пловдив  

Информация за здравния статус на 
населението и типична заболеваемост. 

8. Общинска служба 
“Земеделие” 

Информация за почвите. 

9. Гражданска защита – 
община Марица 

Запознаване с планове за действие при 
аварийни ситуации. 

10. Община Марица Данни за устройствени планове; общи данни 
за територията и стратегии за развитие; 
програма за опазване на ОС; програма за 
управление на отпадъците; данни относно 
състоянието на околната среда. 

11. ВиК – Пловдив  Данни за водоснабдяване и канализация. 

12. Енергоснабдяване Данни за енергоснабдяването и 
енергопотреблението. 

13. НИПК – Пловдив  Проучване за потенциални обекти на КИН. 

14. МРРБ – ИА “Пътища” Информация за транспортната 
инфраструктура. 

15. Министерство на 
енергетиката 

Енергийна политика, приоритети в региона. 

16. Здружение на 
оризопроизводителите 

Информация относно приоритетите за 
развитие на оризопроизводството в 
региона. 

17. Сдружение “Зелени 
Балкани” 

Информация относно предложение за 
изграждане на еко коридори. 

18. Кметовете на всички 
кметства в общината 

Данни за всички населени места 

 



 

 

Консултации с компетентните органи 
РИОСВ - гр.Пловдив 
Община Марица изпрати писмено запитване до дирекция “Превантивна 

дейност” РИОСВ – гр.Пловдив за провеждане на консултации по отношение на 
обхвата на Екологичната оценка на ОУП на общ.Марица през м.август 2009г. 

Представители на РИОСВ – гр.Пловдив дадоха допълнителни указания и 
разяснения по отношение изготвянето на доклада за ЕО и провеждане на 
консултации с обществеността.Обобщенията и препоръките са отразени в писмо 
на РИОСВ-гр.Пловдив с изх.№ОВОС-419/27.01.2009г. 

 
Басейнова дирекция по управление на водите – гр.Пловдив 
Бяха проведени няколко срещи с представители на Басейнова дирекция на 

която бяха представени целите на ОУП, проблемите в общ.Марица по отношение 
управлението на водите.От компетентния орган получихме копие от изготвения 
“Проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район”.По 
време на срещата бяха обсъждани мерките необходими за подобряване 
качеството на водите на р.Пясъчник, р.Стряма, р.Потока и качеството на 
подземните водни тела, основен източник за питейна вода в общината. 

Всички препоръки които бяха направени са намерили отражение с Доклада за 
ЕО. 

От Басейнова дирекция ни бяха предоставени резултати от проведени 
мониторингови изследвания за качеството на повърхностните и подземни води. 

По време на изготвяне на ЕО бяха проведени консултации със 
заинтересовани юридически лица и обществени организации, писмените отговори 
на които са приложени в Приложение 4. 














